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Warszawa, dnia 24.03.2017 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu
komputerowego, nr sprawy 2/>PU/2017/TCz
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z póz. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie nr 7:
W pkt. XIV SIWZ w opisie kryteriów z podaniem ich wag i sposoby oceny ofert
Zamawiający w jednych z kryteriów w zakresie zadania 1 oraz zadania 2 wskazał
czas dostawy - wagę 10% dla Wykonawcy, który zaoferuje najkrótszy czas dostawy.
W związku, iż w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych są bardzo sporne
dyskusje na temat nierealnie krótkiego czasu dostawy prosimy Zamawiającego, aby
Zamawiający podał minimalny najkrótszy czas dostawy np. nie krótszy niż 5 dni
roboczych od zawarcia umowy. Prośbę motywujemy tym, że ostatnimi czasy w
zamówieniach publicznych nieuczciwi Wykonawcy oferują nierealnie krótki czas
dostawy np. sekundę, minutę czy godzinę od zawarcia umowy, zaś do ceny brutto
oferty doliczają koszta jakie poniosą z tytułu naliczanych kar umownych. Takie
działania są nie tylko niezgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47), ale było również kilkukrotnie
przedmiotem sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą (m.in. wyrok KIO sygn.
2091/16). Praktyki zaniżania nierealnie krótkiego czasu wykonania umowy są bardzo
nieuczciwe i naruszają w/w ustawę. Dla zadania 1 przedmiotem zamówienia są
specjalistyczne komputery stacjonarne, których nie można dostać od ręki. Na
sprowadzenie części, montaż, instalację systemu operacyjnego, testy i wygrzanie
sprzętu potrzeba ok. 3-5 dni roboczych. Do tego dochodzi wysłanie sprzętu firmą
kurierską. Nierealne jest zaoferowanie krótszego czasu niż 3-5 dni roboczych.
Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający miał na uwadze, że mogą znaleźć się
Wykonawcy, którzy zaoferują nierealnie krótki czas dostawy np. minutę, godzinę czy
pół dnia od zawarcia umowy, a do ceny doliczą koszta jakie poniosą z tytułu
naliczenia kar umownych. Ich cena będzie o wiele wyższa, ale z tytułu czasu
dostawy otrzymają najwyższą ilość punktów, notabene wygrają postępowanie.
Będzie to pozornie najkorzystniejsza oferta. Takie praktyki są bardzo nieuczciwe w
związku tym prosimy Zamawiającego o dopisanie do SIWZ minimalnego okresu

czasu dostawy (np. czas dostawy – najkrótszy czas dostawy waga 10%, ale nie
krótszy niż 5 dni roboczych od zawarcia umowy). Uważamy, że dzięki takiej zmianie
unikniemy potencjalnych odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą w tym temacie.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ponadto informuję, iż zgodnie z treścią
modyfikacji nr 3 do SIWZ, oferowany czas dostawy przedmiotu zamówienia
w zadaniu nr 1 oraz zadaniu nr 2 nie może być mniejszy niż 1 dzień roboczy.
Zamawiający wymaga podania czasu dostawy oferowanego przedmiotu zamówienia
w „pełnych” dniach roboczych.
Pytanie nr 8:
W zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6
szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) Zamawiający wymaga
procesor z chłodzeniem opartym na 2 wolnoobrotowych wentylatorach 140mm.
Nasuwa się zatem pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem wentylator
wolnoobrotowy? Prędkość wentylatora jest uzależniona od temperatury procesora
zatem im niższa temperatura generowana przez procesor tym wolniejsze będą
obroty wentylatora. Na rynku dostępne są chłodzenia procesora z wentylatorami
wolnoobrotowymi o prędkości wentylatorów w przedziale 1600-2000 obr./min, a są
i takie, które generują znacznie niższą prędkość. Prosimy zatem, aby Zamawiający
określił maksymalną prędkość, jaką ma posiadać wentylator wolnoobrotowy.
Modyfikacja nr 5:
W odpowiedzi na pytanie nr 8, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający
dokonuje modyfikacji pkt. nr 2 załącznika nr 1 do SIWZ w zadaniu nr 1 w kolumnie
„opis minimalnych parametrów”.
Było:
chłodzenie oparte o 2 wolnoobrotowe wentylatory 140 mm,
Jest:
chłodzenie oparte o 2 wolnoobrotowe wentylatory 140 mm, o maksymalnej prędkości
obrotowej 1600 obr. /min.,
Pytanie nr 9:
W zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6
szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) Zamawiający wskazał
płytę główną ze złączami co najmniej 8 x USB (w tym min, 4 x USB 3.0). Czy to
oznacza, że na panelu tylnym mają znajdować się min. 4 porty USB 3.0?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią SIWZ w panelu tylnym muszą znajdować
się min. 4 porty USB 3.0.
Pytanie nr 10:
W zadaniu nr 1: Specjalistyczny komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6
szt. wraz z monitorami (2 monitory dla każdego komputera) Zamawiający wskazał
pamięć RAM 64GB DDR-2133. Taki zapis nie jest przejrzysty, gdyż nie ma informacji
w ilu bankach pamięci ma zostać umieszczona pamięć. Z zapisu wychodzi, że ma
być to jedna kość 1x64GB DDR4, zaś na rynku nie ma takich kości. Czy brak
sprecyzowania informacji daje swobodę Wykonawcy obsadzenia pamięci wg jego
woli?

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór wielkości pojedynczych kości pamięci.
Powyższe odpowiedzi i modyfikacja są wiążące dla stron postępowania.
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