Gmina Kowalewo Pom.

Kowalewo Pomorskie dn. 22.09.2014 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
Pytania do przetargu: „Dostawa komputerów, monitorów, routerów, oprogramowania
i modernizacja komputerów w ramach realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie”.

Dotyczy : Zestawy komputerowe 150 szt.
Zamawiający określając niektóre parametry komputera określił je w ten sposób, że całkowicie
uniemożliwił konkurencję gdyż SIWZ spełnia tylko jeden producent- firma Dell, tym samym
dyskryminując innych producentów światowych typu Lenovo, HP i Fujitsu.
Ponadto parametry te nie mają żadnych podstaw ekonomicznych, ergonomicznych, technicznych
czy organizacyjnych. Dlatego wnosimy o zmiany następujących wymogów:
Pytanie 1:
Rezygnację Z wymogu „Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących
magistralę komunikacyjną PCI. bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli
Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
”jako parametru niezasadnego biznesowa i użytkowo. Ów parametr znajduje się w specyfikacji
tylko po to, by faworyzować jedna firmę DELL , a tym samym narusza „zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” w myśl art. 7 ustawy o zamówieniach
Publicznych. Parametr ten nie ma uzasadnienia użytkowego w programie unijnym 8.3 gdyż trudno
sobie wyobrazić, że użytkownik będzie sam sobie blokował i odblokowywał porty PCI i w ten
sposób jeśli w tym slocie jest karta doprowadzał do niestabilnej pracy lub zawieszania się
komputera. Ponadto Zamawiający nie wymaga wyposażenia komputera w dodatkowe karty,
którymi będzie obsadzony slot PCI i w związku z tym nie ma tak naprawdę co blokować i
odblokowywać.
Odpowiedź: 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymaganą funkcjonalność posiadają komputery różnych
producentów (HP, Dell, Fujitsu, Lenovo). Ma ona wykluczyć możliwe konflikty w przypadku, gdy
użytkownik próbuje zainstalować w dostępnych slotach np. karty starszej generacji.
Karty rozszerzeń wymagają odpowiedniego napięcia na slotach i właściwej przepustowości danych,
próby instalacji nieodpowiednich kart mogą skutkować uszkodzeniem komputera (spaleniem płyty
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Kowalewo Pom.

głównej), częstymi restartami komputera , brakiem stabilnej pracy systemu operacyjnego,
spowodowanej np. wgraniem sterowników, które nie są dedykowane i nie posiadają podpisu
certyfikowanego dla najnowszej wersji systemu operacyjnego.
Brak takiej wiedzy po stronie beneficjentów projektu może skutkować uszkodzeniem komputera.
Pytania : 2
Rozszerzenie wymiarów obudowy do sumy co najmniej 82 cm. 82-85 cm są to typowe wymiary
obudów SFF. Mniejsze wymiary nie mają jakichkolwiek podstaw typu wymiary biurka, mało
miejsca na biurku, specjalne biurko z wnęką na komputer czy też bardziej ergonomiczna praca.
Odpowiedź : 2
Zamawiający dopuszcza komputery o sumie wymiarów obudowy 82cm, spełniające wszystkie
pozostałe wymagania SIWZ
Pytanie : 3
Wykreślenie wymogu (ergonomia) aby załączyć raport wystawiony przez polską jednostkę i
rozszerzyć to na raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę z Unii
Europejskiej, Zgodnie z prawem unijnym nie można dyskryminować ze względu na pochodzenie.
Odpowiedź: 3
Zamawiający kierując się zasadą konkurencji dopuszcza jednocześnie raport jednostki badawczej z
UE posiadający akredytację jednostki akredytującej kraju, w którym posiada siedzibę.
Pytanie : 4
Zwiększenie głośności jednostki centralnej z 21 dB do 24 dB. Podobnie jak poprzednie wymogi jak
i ten są podyktowane ograniczeniem konkurencji i dyskryminacją innych producentów, czyli
naruszają Art. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Głośność 22 dB czy 24 dB to praktycznie
szept lub szum liści i obniżanie do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów i niższych wartości
staje się już w wielu przetargach absurdalne i kompletnie nie podyktowane względami
ergonomicznymi a tylko uniemożliwieniem innych producentom złożenia oferty.
Przykładowe głośności:
Szum liści 10-20 dB Szept 20 dB Tykanie zegara 25 dB Czytelnia 30 dB Radio cicho nastawione 40
dB Szum komputera 45 dB Normalna rozmowa 50 - 60 dB Głośna rozmowa 70 dB
Odpowiedź : 4
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymaganego poziomu głośności.
Producenci nowoczesnego sprzętu komputerowego wykorzystując najnowsze dostępne rozwiązania
technologiczne produkują sprzęt o coraz lepszych właściwościach energetycznych, użytkowych i
ergonomicznych.
Prawem Zamawiającego jest zakup najnowocześniejszych dostępnych a rynku rozwiązań, a
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Wykonawca nie może narzucać Zamawiającemu parametrów sprzętu, który sam jest w stanie
zaoferować.
Wymogi techniczne opisane w SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający konkretnie
określił minimalne wymagania odnośnie parametrów sprzętu biorąc pod uwagę standardy rynkowe
i nawet jeśli oczekiwania Zamawiającego mówią o najnowszych dostępnych technologiach,
Wykonawca nie ma prawa odmówić Zamawiającemu zakupienia najnowocześniejszych, najbardziej
funkcjonalnych, ergonomicznych czy energooszczędnych urządzeń.
Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele sprzętów, różnych producentów – polskich
jak i zagranicznych spełniających postawione przez Zamawiającego minimalne warunki techniczne.
Zamawiający przygotował opis zamówienia w sposób obiektywny, w żaden sposób nie ograniczając
konkurencji dla potencjalnych oferentów.
Zamawiający formułując zapisy SIWZ nie wskazał konkretnych wyrobów ani konkretnych
wykonawców, ani nie ograniczył dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. W tym
miejscu Zamawiający informuje iż z przeprowadzonego rozeznania wynika iż na rynku jest więcej
niż jeden producent sprzętu komputerowego oferujący wymagane w SIWZ urządzenia.
W związku z powyższym Zamawiający pragnie podkreślić iż wskazanie w SIWZ wymogów
technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełniania przez
produkty jakie Wykonawca chciałby zaoferować nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że
przedmiot zamówienia określony został w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.

Dotyczy : Komputer stacjonarny 121 szt.
Zamawiający określając niektóre parametry komputera określił je w ten sposób, że całkowicie
uniemożliwił konkurencję gdyż SIWZ spełnia tylko jeden producent- firma Dell, tym samym
dyskryminując innych producentów światowych typu Lenovo, HP i Fujitsu.
Ponadto parametry te nie mają żadnych podstaw ekonomicznych, ergonomicznych, technicznych
czy organizacyjnych. Dlatego wnosimy o zmiany następujących wymogów:

Rezygnację Z wymogu „Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących
magistralę komunikacyjną PCI. bez uruchamiania systemu operacyjnego. Pod pojęciem kontroli
Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
”jako parametru niezasadnego biznesowa i użytkowo. Ów parametr znajduje się w specyfikacji
tylko po to, by faworyzować jedna firmę DELL , a tym samym narusza „zachowanie uczciwej
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców” w myśl art. 7 ustawy o zamówieniach
Publicznych. Parametr ten nie ma uzasadnienia użytkowego w programie unijnym 8.3 gdyż trudno
sobie wyobrazić, że użytkownik będzie sam sobie blokował i odblokowywał porty PCI i w ten
sposób jeśli w tym slocie jest karta doprowadzał do niestabilnej pracy lub zawieszania się
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komputera. Ponadto Zamawiający nie wymaga wyposażenia komputera w dodatkowe karty,
którymi będzie obsadzony slot PCI i w związku z tym nie ma tak naprawdę co blokować i
odblokowywać.
Odpowiedź: 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Wymaganą funkcjonalność posiadają komputery różnych producentów (HP, Dell, Fujitsu, Lenovo)
Ma ona wykluczyć możliwe konflikty w przypadku, gdy użytkownik próbuje zainstalować w
dostępnych slotach np. karty starszej generacji.
Karty rozszerzeń wymagają odpowiedniego napięcia na slotach i właściwej przepustowości danych,
próby instalacji nieodpowiednich kart mogą skutkować uszkodzeniem komputera (spaleniem płyty
głównej), częstymi restartami komputera , brakiem stabilnej pracy systemu operacyjnego,
spowodowanej np. wgraniem sterowników, które nie są dedykowane i nie posiadają podpisu
certyfikowanego dla najnowszej wersji systemu operacyjnego.
Brak takiej wiedzy po stronie beneficjentów projektu może skutkować uszkodzeniem komputera.
Pytania : 2
Rozszerzenie wymiarów obudowy do sumy co najmniej 82 cm. 82-85 cm są to typowe wymiary
obudów SFF. Mniejsze wymiary nie mają jakichkolwiek podstaw typu wymiary biurka, mało
miejsca na biurku, specjalne biurko z wnęką na komputer czy też bardziej ergonomiczna praca.
Odpowiedź : 2
Zamawiający dopuszcza komputery o sumie wymiarów obudowy 82cm, spełniające wszystkie
pozostałe wymagania SIWZ
Pytanie : 3
Zamiast " Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny" na "Obudowa
musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny". Taki zapis
dopuszczacie Państwo przy wymogach dotyczących ISO komputerów stacjonarnych i chyba nie ma
żadnych argumentów aby takiego zapisu nie było także przy tych komputerach!
Odpowiedź : 3
Tak zamawiający zmienia zapis na : Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy
system diagnostyczny” zgodnie z sugestią pytającego.
Pytanie : 4
Wykreślenie wymogu (ergonomia) aby załączyć raport wystawiony przez polską jednostkę i
rozszerzyć to na raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną jednostkę z Unii
Europejskiej, Zgodnie z prawem unijnym nie można dyskryminować ze względu na pochodzenie.
Odpowiedź: 4
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Zamawiający kierując się zasadą konkurencji dopuszcza jednocześnie raport jednostki badawczej z
UE posiadający akredytację jednostki akredytującej kraju, w którym posiada siedzibę.
Pytanie : 5
Zwiększenie głośności jednostki centralnej z 22 dB do 24 dB. Podobnie jak poprzednie wymogi jak
i ten są podyktowane ograniczeniem konkurencji i dyskryminacją innych producentów, czyli
naruszają Art. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Głośność 22 dB czy 24 dB to praktycznie
szept lub szum liści i obniżanie do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów i niższych wartości
staje się już w wielu przetargach absurdalne i kompletnie nie podyktowane względami
ergonomicznymi a tylko uniemożliwieniem innych producentom złożenia oferty.
Przykładowe głośności: Szum liści 10-20 dB Szept 20 dB Tykanie zegara 25 dB Czytelnia 30 dB
Radio cicho nastawione 40 dB Szum komputera 45 dB Normalna rozmowa 50 - 60 dB Głośna
rozmowa 70 dB
Odpowiedź : 5
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie wymaganego poziomu głośności.
Producenci nowoczesnego sprzętu komputerowego wykorzystując najnowsze dostępne rozwiązania
technologiczne produkują sprzęt o coraz lepszych właściwościach energetycznych, użytkowych i
ergonomicznych.
Prawem Zamawiającego jest zakup najnowocześniejszych dostępnych a rynku rozwiązań, a
Wykonawca nie może narzucać Zamawiającemu parametrów sprzętu, który sam jest w stanie
zaoferować.
Wymogi techniczne opisane w SIWZ są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający konkretnie
określił minimalne wymagania odnośnie parametrów sprzętu biorąc pod uwagę standardy rynkowe
i nawet jeśli oczekiwania Zamawiającego mówią o najnowszych dostępnych technologiach,
Wykonawca nie ma prawa odmówić Zamawiającemu zakupienia najnowocześniejszych, najbardziej
funkcjonalnych, ergonomicznych czy energooszczędnych urządzeń.
Według wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje wiele sprzętów, różnych producentów – polskich
jak i zagranicznych spełniających postawione przez Zamawiającego minimalne warunki techniczne.
Zamawiający przygotował opis zamówienia w sposób obiektywny, w żaden sposób nie ograniczając
konkurencji dla potencjalnych oferentów.
Zamawiający formułując zapisy SIWZ nie wskazał konkretnych wyrobów ani konkretnych
wykonawców, ani nie ograniczył dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. W tym
miejscu Zamawiający informuje iż z przeprowadzonego rozeznania wynika iż na rynku jest więcej
niż jeden producent sprzętu komputerowego oferujący wymagane w SIWZ urządzenia.
W związku z powyższym Zamawiający pragnie podkreślić iż wskazanie w SIWZ wymogów
technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia trudnych do spełniania przez
produkty jakie Wykonawca chciałby zaoferować nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, że
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przedmiot zamówienia określony został w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.
Pytanie : 6
Zmianę parametru monitora na zakres od -3 do +20 stopni, pozwoli to zaproponować produkty
innych firm
:

-usunięcie zapisu o wadze monitora, gdyż nie jest to sprzęt przenośny, lub zmianę wagi aa

minimum 3,8 kg
Powyższe zmiany pozwolą na zaproponowanie Zamawiającemu znacznie szerszej palety
produktowej niż jednego producenta, oraz umożliwia Wykonawcom zachowanie zasad czystej
konkurencji.
Odpowiedź : 6
Zamawiający zmienia zapis na :
- Pochylenie monitora w zakresie minimum 25 stopni
- oraz wykreśla zapisu dotyczącego wagi przy monitorze.
Pytanie : 7
laptopy 24 szt.
Zamawiający określając parametr Laptopa określił w ten sposób, że całkowicie uniemożliwił
konkurencję gdyż SIWZ spełnia tylko jeden producent-firma Dell, tym samym dyskryminując
innych producentów światowych typu Lenovo, HP i Fujitsu.
Ponadto parametry te nie mają żadnych podstaw ekonomicznych, ergonomicznych, technicznych
czy organizacyjnych.
Dlatego wnosimy o zmiany następujących wymogów:
Wykreślenie zapisu
Diagnostyka - Wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny oparty na sygnalizacji
za pomocą diody umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego
min.: awarią procesora, błędy pamięci, awarię płyty głównej, awarię karty graficznej, braku
pamięci, problemu z panelem ICO, problemu z ukończeniem procesu systemu POST, problemu z
zainicjowaniem/obsługa pamięci
Ów parametr znajduje się w specyfikacji tylko po to, by faworyzować jedna firmę DELL, a tym
samym narusza „zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców w myśl
art. 7 ustawy o zamówieniach Publicznych.
Odpowiedź : 7
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ , według wiedzy Zamawiającego systemy diagnostyczne
są standardowym wyposażeniem stosowanym przez wielu producentów sprzętu dostępnego na
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rynku polskim.
W celu rozszerzenia możliwości zaoferowania różnych urządzeń Zamawiający dopuszcza
rozwiązania wizualne lub dźwiękowe które posiadają różni producenci.

Zamawiający dodatkowo dokonuje zmian:
- W załączniku nr 6 do norm użytych w dokumentacji dodaje lub równoważne i określa stopień
równoważności.
- z Modernizacja 295 zestawów komputerowych
W okresie wrzesień 2015 roku
Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia modernizacji :

Modernizacja

1). Modernizacja komputera
stacjonarnego:
- podwojenie pamięci RAM,
-wymiana myszy i klawiatury
- dołożenie dysku twardego min 500
GB

Na
Modernizacja

W okresie wrzesień 2015 roku
Wykonawca zobowiązany jest do
przeprowadzenia modernizacji :
1). Modernizacja komputera
stacjonarnego:
- podwojenie pamięci RAM,
-wymiana myszy i klawiatury
- dołożenie dysku twardego min 500
GB
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2) Modernizacja Laptopa
- podwojenie pamięci RAM,

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w związku z modyfikacją termin składania i otwarcia ofert
zostaje zmieniony na 13.10.2014 rok.
Informujemy, że powyższe odpowiedzi oraz modyfikacje stanowią integralną cześć SIWZ
przedmiotowego postępowania.
BURMISTRZ
/-/
Andrzej Grabowski
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