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Dot.  Dostawa komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 poz. 2164 ze. zm.) do dnia 11 października 2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące 
postępowania na dostawę komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie: 
W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na pn: Dostawa komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi.  
Informujemy Zamawiającego, że po zapoznaniu się z treścią SIWZ, będącej podstawą prawidłowego sporządzenia 
oferty na wykonanie zamówienia, stwierdzamy, że część jej postanowień odnoszących się do opisu przedmiotu 
zamówienia została sporządzona w sposób naruszający przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 7 ust. 1 i art. 
29 ust 1-3, oraz art. 30 ust 4. Na Zamawiającym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spoczywa 
obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencyjności oraz równe traktowanie wykonawców. 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ Zamawiający, w zestawieniu parametrów technicznych 
dotyczącego komputera, w sposób jednoznaczny, wymienił parametrach firmy Fujitsu opisujące pewne szczególne 
rozwiązania technologiczne stosowane tylko przez tego producenta, w celu wyeliminowania ofert innych producentów 
(np. parametry Bios). 
Pomimo faktycznego wskazania określonego urządzenia konkretnego producenta Zamawiający nie dopuścił w SIWZ 
możliwości zaoferowania komputerów równoważnych . 
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą z zmianę zapisów w SIWZ, tak aby nie naruszały 
przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych i umożliwiały złożenie konkurencyjnych ofert lub usunięcie zapisu : 
Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności: 
• automatyczna aktualizacja BIOS z serwera zdefiniowanego przez klienta 
• (...) 
• możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie 
w taki sposób, że w przypadku połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku 
braku połączenia ze wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo 
możliwość ustawienia przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne. 
W przypadku braku zmiany SIWZ, prosimy o wskazanie przynajmniej jednego urządzenia innego producenta niż Fujitsu, 
które spełniałoby wymagania określone w SIWZ. Miłe będzie wskazanie kilku komputerów. Będziemy wtedy przekonani, 
że SIWZ został sporządzony uwzględniając dobro Zamawiającego i troskę o właściwe gospodarowanie środkami 
publicznymi. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.  
 



 

 

 

Zamawiający z opisu oprogramowania pozwalającego z poziomu BIOS-u komputera wykonać poszczególne czynności 
wykreśla: 
• automatyczna aktualizacja BIOS z serwera zdefiniowanego przez klienta 
• możliwość zabezpieczenia komputera za pomocą hasła ustawionego w BIOS-ie w taki sposób, że w przypadku 
połączenia ze wskazanym wcześniej serwerem hasło nie jest wymagane, a w przypadku braku połączenia ze 
wspomnianym serwerem do uruchomienia komputera wymagane jest podanie hasła. Dodatkowo możliwość ustawienia 
przez administratora interwałów czasowych podczas których zabezpieczenie jest aktywne. 
 
Nowa treść w/w fragmentu Opisu Przedmiotu Zamówienia brzmi następująco: 
„Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać następujące czynności: 
• odtworzenia systemu z kopii zapasowej bez udziału dodatkowego oprogramowania.” 


