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Oznaczenie i numer sprawy: 
Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń  
komputerowych wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem stanowiących wyposażenie 
pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół  Chemicznych w Bydgoszczy im. 
Ignacego Łukasiewicza przy ul. Łukasiewicza 3. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień  publicznych (dalej uPzp, Dz. U. 2017, poz, 1579), udziela się  następujących 
odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Pytanie nr 1 
Dotyczy Pakietu nr I (Komputery z systemem operacyjnym - zestaw A - 32 szt) oraz 
pakietu nr II (Komputery z systemem operacyjnym - zestaw B - 4 szt) 

Dlaczego Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu narusza zasadę  uczciwej 
konkurencji i równego traktowania Wykonawców wprowadzając następujące zapisy: 

a. Klawiatura QWERTY tego samego producenta co komputer, oznaczona Uwale 
logiem producenta 

b Mysz optyczna tego samego producenta co komputer, oznaczona trwale logiem 
producenta 

Wymaganie, aby monitor, mysz czy klawiatura byly wyprodukowane przez tego samego 
producenta co komputer stacjonarny jest znaczącym naruszeniem zasad określonych 
ustawie pzp. 

Potwierdza to zarówno UZP w Rekomendacji z 2010 roku jak i Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w dokumencie "Rekomendacje Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, dotyczące zasad formułowania wymagań  zamawiającego dla 
wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego" jednoznacznie wskazuje, że 
nie jest co do zasadny możliwe wymaganie aby "jednostka centralna komputera, płyta 
główna komputera, monitor, klawiatura, mysz lub jakiekolwiek inne niezależnie pracujące 
peryferia pochodziły od producenta jednostki centralnej komputera i były oznaczone jego 
logiem lub tek Żeby były wyprodukowane i zaprojektowane przez producenta jednostki 
centralnej komputera" 

Urząd Zamówień  Publicznych w Rekomendacji na stronie stwierdza wprost, że "wymaganie, 
by monitor pochodził  od tego samego producenta, co jednostka centralna" jest zapisem 
niedopuszczalnym w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę  zestawów komputerowych. 
Dodajmy w tym miejscu, że Urząd przedstawia też  listę  zapisów "nie zalecanych", ale akurat 
zapis dotyczący jednostek centralnych i monitorów znajduje się  na liście tych 
niedopuszczalnych". 
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Mając powyższe na uwadze proszę  o wykreślenie powyżej wskazanych zapisów 
Odpowiedź : 
Zamawiający Informuje że ww. zapisy ulegają  wykreśleniu jednocześnie przypomina 
że zgodnie z punkt III. 11 siwz. 

11. Jeżeli udostępniona dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do materia/ów lub 
urządzeń  lub rozwiązań  znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to zgodnie z uPzp 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materia/Ów/urządzeń/rozwiązań  równoważnych. 
Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnego producenta określają  minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą  odpowiadać  materiały lub 
urządzenia proponowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane 
przez Zamawiającego i stanowią  jedynie wzorzec, przykład jakościowy przedmiotu 
zamówienia, a to oznaczą  że Zamawiający dopuszcza produkty o parametrach 
jakościowych i cechach użytkowych (równoważnych), tj. nie gorszych niż  parametry 
wskazanego produktu, materiału, urządzenia, elementu, rozwiązania i uzna każdy 
produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający informuje o zmianie 
terminu składania I otwarcia ofert. 

Zmianie ulegają: 
pkt. IV.6.2). Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień  Publicznych i Tablica 
ogłoszeń), który otrzymuje brzmienie: 
„Termin składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-11, godzina 14:00.", 
pkt. IV.6.6). Ogłoszenia o zamówieniu (Biuletyn Zamówień  Publicznych i Tablica 
ogłoszeń), który otrzymuje brzmienie: 
„Informacje dodatkowe. 
1. Składanie ofert: w siedzibie Zespołu Szkół  Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. 

Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat do dnia 11.01.2018r. do godz. 14.00. 
Z Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2018r. o godz. 14:15 w siedzibie Zespolu Szkól 

Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat.", 
pkt. XI.1. I M, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które otrzymują  brzmienie: 
„X1.1. Składanie ofert: w siedzibie Zespolu Szkól Chemicznych w Bydgoszczy przy ul. 
Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat do dnia 11.01.2018 r. do godz. 14.00". 
„XI.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2018 r. o godz. 14,15 w siedzibie Zespołu 
Szkół  Chemicznych w Bydgoszczy przy W. Ignacego Łukasiewicza 3, I piętro, sekretariat. 

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
(www.zsc.bydooszcz.ol) informacje dotyczące: 

kwoty, jaką  zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia, 
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach'. 

Uprawniony do kontaktów 

Jot St, riki 
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