
Dotyczy:  Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania 

W dniu  23-09-2019 Zamawiający  wszczął  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia

publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania” w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (PZP). 

W ramach specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieścił opis

przedmiotu  zamówienia  (Laptop  TYP  I,  Laptop  TYP  II,  Laptop  TYP  III)  wskazujący  na

konkretny produkt, tj. Dell Latitude

Opis przedmiotu zamówienia zawiera takie zestawienie parametrów, które pozwala

na zaoferowanie wyłącznie jednego konkretnego produktu. 

Specyficzny  BIOS oraz dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu. 

Charakterystyczne zestawienie złącz.  

Taki  opis  przedmiotu  zamówienia nie  jest  przy tym uzasadniony  żadnymi  szczególnymi

potrzebami Zamawiającego. 

Zawarcie w SIWZ ogólnej  klauzuli  o dopuszczeniu urządzeń równoważnych jest  jedynie

formalnym spełnieniem obowiązku ustawowego, natomiast nie ma realnego znaczenia dla

wykonawców, gdyż przy obecnej  treści  opisu przedmiotu  zamówienia nie można złożyć

oferty na inne produkty. 

Zgodnie z art. 29 PZP Zamawiający jest obowiązany do przygotowania postępowania, w

tym sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem generalnej zasady prawa

zamówień publicznych - zasady ochrony uczciwej konkurencji. 

Jeśli  opis  przedmiotu  zamówienia  wskazuje  na  konkretne  produkty  i  w związku  z  tym

dyskryminuje  część wykonawców funkcjonujących na rynku,  stanowi to naruszenie  ww.

przepisu. 

Prowadzenie postępowania zamówienia publicznego w opisanych warunkach może

zatem skutkować unieważnieniem postępowania.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) PZP zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy w sprawie  zamówienia

publicznego. 

Ponadto,  nawet  jeśli  zostałaby  zawarta  umowa w wyniku  takiego  postępowania,

umowa taka może zostać unieważniona z powodu naruszeń przepisów ustawy, które miały

miejsce w toku postępowania (art. 146 ust. 6 PZP). 

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jednoznacznie wskazuje na niezgodność z

prawem opisanej  wyżej  praktyki.  Orzeczenia  te  dotyczą  zarówno  odwołań  wnoszonych

przez  wykonawców  jak  i  wyników  kontroli  przeprowadzanych  przez  Urząd  Zamówień

Publicznych (np. uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 sierpnia 2016 r., KIO/KD

58/16, uchwała KIO z dnia 4 kwietnia 2016 roku, KIO/KD 21/16). Art. 200 ust. 2 pkt 2 PZP



wprost  przewiduje  także  karę  pieniężną  nakładaną  na  zamawiającego,  który  opisuje

przedmiot zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.  

W  związku  z  powyższym  Wykonawca  wnioskuje  o  zmianę  opisu  przedmiotu

zamówienia poprzez jego modyfikację tak, aby możliwe było złożenie oferty także na inne

produkty niż tylko Dell Latitude. 

W związku z tym wnioskujemy o zmianę z zapisów SIWZ jak niżej,  dla: 

1. Laptop TYP I

2. Laptop TYP II

3. Laptop TYP III

Parametr: BIOS 

-  Wnosimy  o  możliwość  zaoferowania  notebooków  posiadających  BIOS  o  poniższej

funkcjonalności:

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego

komputera  lub  innych  podłączonych  do  niego  urządzeń  zewnętrznych  następujących

informacji:

- identyfikator komputera umożliwiający sprawdzenie jego konfiguracji

- wersji BIOS wraz z datą

- nr seryjnym komputera

- ilości pamięciami RAM

- typie procesora i jego prędkości

- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej

- unikalnych nr inwentarzowych tzw. Asset Tag’ów

- nr seryjnym płyty głównej komputera

- o zainstalowanej licencji na system operacyjny

     

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: 

Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku

- Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. POWER-On Password 

- Możliwość ustawienia minimalnych wymagań dotyczących długości hasła POWER-On

oraz hasła dysku twardego. 

- Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOSU

- Możliwość  ustawienia  kolejności  bootowania  oraz  wyłączenia  poszczególnych

urządzeń z listy startowej.

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera

lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych ustawienia hasła na poziomie

Administratora oraz możliwość ustawienia takiej zależności, że widok użytkownika pozwala

na podgląd ustawień, ale nie ma możliwości wprowadzania zmian w BIOS.



- Możliwość niezależnego włączenia/wyłączenia płytki dotykowej oraz trackpointa

- Możliwość  włączania/wyłączania  technologii  umożliwiającej  automatyczne

wyłączenie  karty  sieciowej  WiFi  w  momencie  połączenia  z  siecią  przewodową  LAN  z

wykorzystaniem RJ45

Możliwość ustawienia konieczności  podania hasła  Administratora przy próbie  aktualizacji

BIOS

Jako równoważny  dla wymaganych w SIWZ poniższych funkcjonalności: 

Parametr:  BIOS

„BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana

pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia

wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do

niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji

komputera, o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana

prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Funkcje

logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, administratora (hasła

niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego

zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego

poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu

BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności

aktualizacji BIOS.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS

na dysku twardym.. 

Oraz 

Parametr:  OPROGRAMOWANIE

- Wnosimy o możliwość zaoferowania notebooka posiadającego:

„ dedykowane  oprogramowanie  producenta  komputera,  umożliwiające  automatyczną

weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym

również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi  automatycznie łączyć się

z  centralna  bazą  sterowników  i  oprogramowania  użytkowego  producenta,  sprawdzać

dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez

ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń,

w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na

danej  maszynie.  Oprogramowanie  musi  zapewniać  również  ustawienie  automatycznego

uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. „

Jako równoważne dla wymagań opisanych w SIWZ w podpunkcie „Oprogramowanie”

Parametr:  OPROGRAMOWANIE

- wlaczenie/wylaczenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest



wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacja, jakie sterowniki byly instalowane z

dokladna data i wersja (rewizja wydania)

- dostep do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacja o

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z mozliwoscia exportu

do pliku o rozszerzeniu *.xml

- dostep do raportu uwzgledniajacego informacje o znalezionych, pobranych i

zainstalowanych aktualizacjach z informacja, jakich komponentów dotyczyly,

mozliwosc exportu takiego raportu do pliku *.xml

Raport musi zawierac date i godzine podjetych i wykonanych akcji/zadan w

przedziale czasowym min. 1 roku.

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania

 

A także: 

Laptop TYP I

Wnosimy  o  dopuszczenie  możliwości  zaoferowania  notebooka  bez  złącza  VGA  przy

jednoczesnej możliwości przesyłania sygnału video zarówno poprzez wbudowany port HDMI

oraz port USB-C – przy czym złącza USB występowałyby w konfiguracji jak poniżej:

2 x USB  3.1, 2x USB C 3.1  w miejsce wymaganych w SIWZ.  

Laptop  TYP II

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania notebooka:

-  ktorego karta dziękowa bedzie obsługiwac standard 5.1 w miejsce wymaganego 7.1. 

-  o wadze wadze 1,5kg w miejsce wymaganych 1,4kg

-  posiadającego  klawisz  print  screen  pomiędzy  prawym  przyciskiem  alt  i  prawym

przyciskiem ctrl

Laptop TYP III

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania notebooka:

- posiadającego jedną wbudowaną kość pamięci 16GB bez dodatkowego slotu na pamięć.

Tergo  typu  rozwiązania  oferują  obecnie  wszyscy  markowi  producenci  notebooków

businessowych – w szczególności w obudowach wielkości 12-14” 

-  posiadającego  baterię  48Wh  pozwalającą  na  pracę  notebooka  do  ponad  17h  wg

benchmarku MobileMark 2014

-  posiadającego  klawisz  print  screen  pomiędzy  prawym  przyciskiem  alt  i  prawym

przyciskiem ctrl

Dopuszczenie powyższego pozwoli na zaoferowanie sprzętu wiodących producentów takich

jak np. Lenovo, HP. 


