
Dotyczy:  Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania 

Pytanie  1: Czy  Zamawiający  dopuści,  wszędzie  tam,  gdzie  wymagane  jest  oświadczenie

producenta/przedstawiciela producenta oświadczenia Wykonawcy?

Uzasadniając powyzższe, zwracamy uwagę, zże producent sprzętu nie jest stroną w przedmiotowym

postępowaniu i na tym etapie nie ma obowiązku uczestnictwa w przetargu. Wykonawca poprzez składanie

osświadczenś ,  bierze pełną odpowiedzialnosścś,  za zgodnosścś  zapisu ze stanem faktycznym i nie ma podstawy

prawnej do podwazżania ich tresści.  Tym Samym Wykonawca w sposoś b bezsporny dowodzi,  zże przedmiot

postępowania, spełnia wymogi okresś lone w Specyfikacji Istotnych Warunkoś w Zamoś wienia.

Zwracamy uwagę,  zże stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamoś wienś  Publicznych, Zamawiający

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamoś wienia w sposoś b zapewniający zachowanie

uczciwej  konkurencji  oraz  roś wne  traktowanie  wykonawcoś w.  ZŻ ądanie  przedmiotowego

dokumentu/osświadczenia  stanowi  naruszenie  tej  zasady,  albowiem  Zamawiający  nie  jest  w  stanie

wyeliminowacś  ewentualnego  wpływu  osoś b  trzecich  –  producentoś w  sprzętu,  na  wynik  postępowania

tj. wyboś r firmy ubiegającej się o realizację dostawy.

Brak  mozż liwosści  zapewnienia  zachowania  uczciwej  konkurencji  czyni  przedmiotowy  wymoś g

Zamawiającego sprzecznym z postanowieniami ustawy PZP.

Pytanie 2: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy Zamawiający dopusści

komputery stacjonarny ktoś re nie posiadają funkcji pivot?

Pytanie 3: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy Zamawiający dopusści

komputery stacjonarny ktoś re posiadają Zasilacz wewnętrzny o mocy 150W pracujący w sieci 230V 50/60Hz

prądu zmiennego i o efektywnosści min.  90% przy obciązżeniu zasilacza na poziomie 100% ? 

Wewnętrzny  zasilacz  umozż liwiała  bezproblemową  pracę  komputera  poprzez  zmniejszenie  ilosści

urządzenś  zewnętrznych podpiętych do komputera co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego.

Pytanie 3: Dotyczy Komputer stacjonarny typu All In One Typ I i Typ II. Czy Zamawiający dopusści

komputery  stacjonarny,  ktoś re  posiadają  Wbudowany  dzświękowy  system  diagnostyczny,  słuzżący  do

sygnalizowania i diagnozowania problemoś w z komputerem i jego komponentami, w szczegoś lnosści:

- uszkodzenia lub braku pamięci RAM

- uszkodzenia kontrolera video

- błędy typu POST – np. uszkodzony wentylator.

Dodatkowo system wizualny wysświetlany z ekranu komputera.

Specyficzny  system  diagnostyczny,  BIOS  oraz  dedykowane  oprogramowanie  producenta  sprzętu.

Funkcja pivot. 

Taki opis przedmiotu zamoś wienia nie jest przy tym uzasadniony zżadnymi szczegoś lnymi potrzebami

Zamawiającego. 

Zawarcie w SIWZ ogoś lnej klauzuli o dopuszczeniu urządzenś  roś wnowazżnych jest jedynie formalnym

spełnieniem obowiązku  ustawowego,  natomiast  nie  ma  realnego znaczenia  dla  wykonawcoś w,  gdyzż  przy

obecnej tresści opisu przedmiotu zamoś wienia nie mozżna złozżycś oferty na inne produkty. 



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

sporządzenia  opisu  przedmiotu  zamoś wienia  z  uwzględnieniem  generalnej  zasady  prawa  zamoś wienś

publicznych - zasady ochrony uczciwej konkurencji. 

Jesś li opis przedmiotu zamoś wienia wskazuje na konkretne produkty i w związku z tym dyskryminuje

częsścś wykonawcoś w funkcjonujących na rynku, stanowi to naruszenie ww. przepisu. 

Prowadzenie  postępowania  zamoś wienia  publicznego  w  opisanych  warunkach  mozże  zatem

skutkowacś uniewazżnieniem postępowania.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) PZP Zamawiający uniewazżnia postępowanie o udzielenie zamoś wienia

publicznego, jezżeli postępowanie obarczone jest niemozż liwą do usunięcia wadą uniemozż liwiającą zawarcie

niepodlegającej uniewazżnieniu umowy w sprawie zamoś wienia publicznego. 

Ponadto, nawet jesś li zostałaby zawarta umowa w wyniku takiego postępowania, umowa taka mozże

zostacś  uniewazżniona z powodu naruszenś  przepisoś w ustawy, ktoś re miały miejsce w toku postępowania (art.

146 ust. 6 PZP). 

Orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jednoznacznie  wskazuje  na  niezgodnosścś  z  prawem

opisanej  wyzżej  praktyki.  Orzeczenia  te  dotyczą  zaroś wno odwołanś  wnoszonych przez  wykonawcoś w jak i

wynikoś w  kontroli  przeprowadzanych  przez  Urząd  Zamoś wienś  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 takzże karę pienięzżną nakładaną na zamawiającego,

ktoś ry opisuje przedmiot zamoś wienia w sposoś b, ktoś ry utrudnia uczciwą konkurencję.  

W związku z powyzższym Wykonawca wnioskuje o zmianę opisu przedmiotu zamoś wienia poprzez

jego modyfikację tak, aby mozż liwe było złozżenie oferty takzże na inne produkty nizż  tylko Dell Optiplex serii

5xxx 

W związku z tym wnioskujemy o zmianę z zapisoś w siwz jak nizżej,  dla: 

1. Komputer stacjonarny typu All in One TYP 1 

Oraz

2. Komputer stacjonarny typu All in One TYP 1 

Parametr: Obudowa/ Bezpieczenś stwo/ BIOS

- Wnosimy o wykresś lenie zapisu – „pivot”. Jest to funkcjonalnosścś  nieuzżywana w normalnej pracy

biurowej   o  zastosowaniach  jakie  podał  zamawiający  w  SIWZ.  (Komputer  będzie  wykorzystywany  dla

potrzeb aplikacji  biurowych,  aplikacji  edukacyjnych,  aplikacji  obliczeniowych,  dostępu do Internetu oraz

poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna)

- Wnosimy o mozż liwosśc zaoferownia komputera AiO posiadającego: 

Wizualny  system  diagnostyczny  producenta  działający  nawet  w  przypadku  uszkodzenia  dysku

twardego  z  systemem  operacyjnym  komputera  umozż liwiający  na  wykonanie  diagnostyki  następujących

podzespołoś w:

• wykonanie testu pamięci RAM 

• test CPU

• test dysku twardego

• test monitora 

• test magistrali PCI-e

• test portoś w USB



• test płyty głoś wnej 

Wizualna  lub  dzświękowa  sygnalizacja  w  przypadku  błędoś w  ktoś regokolwiek  z  powyzższych

podzespołoś w komputera.

Ponadto  system  powinien  umozż liwiacś  identyfikacje  testowanej  jednostki  i  jej  komponentoś w  w

następującym zakresie:

• PC: Producent, model

• BIOS: Wersja oraz data wydania Bios

• Procesor : Nazwa, taktowanie

• Pamięcś  RAM  :  Ilosścś  zainstalowanej  pamięci  RAM,  producent  oraz  numer  seryjny

poszczegoś lnych kosści pamięci

• Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, pojemnosścś, temperatura pracy

• Monitor: producent, model, rozdzielczosścś

System  Diagnostyczny  działający  nawet  w  przypadku  uszkodzenia  dysku  twardego  z  systemem

operacyjnym komputera.” 

Oraz BIOS o ponizższej funkcjonalnosści:

„BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 

Mozż liwosścś  odczytania z Bios informacji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym i modelu (PN)

- AssetTag,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datą wydania wersji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilosści rdzeni

- ilosści pamięci RAM wraz z taktowaniem,

- licencji na system operacyjny

- aktywnej karcie graficznej,

- stanie wentylatoroś w (procesora, zainstalowanego w obudowie)

- napędach lub dyskach podłączonych do portoś w SATA1-SATA2

Mozż liwosścś  z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portoś w USB

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portoś w SATA

- zmiany pracy wentylatoroś w między trybem optymalizacji głosśnosści lub temperatury

- zdefiniowania tygodniowej agendy automatycznego włączania komputera

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, 

- zmiany trybu pracy kontrolera SATA pomiędzy AHCI, Optane

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, wbudowanej kamery, czytnika kart

-  ustawienia  portoś w  USB  w  tryb  braku  mozż liwosści  kopiowania  danych  na  nosśniki  USB  lub

całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci masowej (na poziomie systemu operacyjnego)

-  wglądu  w  system  zbierania  logoś w  (min.  Informacja  o  update  Bios,  błędzie  wentylatora  na

procesorze, wyczyszczeniu logoś w)  z mozż liwosścią czyszczenia logoś w

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera 



- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii 

- zdefiniowania trzech sekwencji startowych (podstawowa, WOL, po awarii)

- zablokowania mozż liwosści aktualizacji bios przez uzżytkownika

- załadowania optymalnych ustawienś  Bios

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy

 bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do

niego, urządzenś  zewnętrznych.

Jako roś wnowazżny  dla wymaganych w SIWZ ponizższych funkcjonalnosci. 

Parametr:  Obudowa

„Wbudowany wizualny system diagnostyczny, słuzżący do sygnalizowania i diagnozowania

problemoś w z komputerem i jego komponentami, w szczegoś lnosści:

- uszkodzenia lub braku pamięci RAM

- uszkodzenia płyty głoś wnej

- uszkodzenia kontrolera video

- awarii BIOS’u

- awarii procesora

System musi zapisywacś logi zdarzenś  w BIOS. Oferowany system diagnostyczny nie mozże

wykorzystywacś minimalnej ilosści wolnych slotoś w wymaganych w specyfikacji.

Kazżdy komputer musi bycś oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na

obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. 

Oraz 

Parametr: Bezpieczenś stwo 

„Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uzżytkownika

dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umozż liwiający jednoczesne

przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentoś w w oferowanym

komputerze bez koniecznosści uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizowacś

funkcjonalnosści: sprawdzenie Master Boot Record na gotowosścś do uruchomienia

oferowanego systemu operacyjnego, test procesora, test pamięci, test wentylatora dla

procesora, test podłączonego wysświetlacza, test portoś w USB, test dysku twardego. System

działający bez dysku i w przypadku uszkodzenia jego uszkodzenia oferujący w pełni swoją

funkcjonalnosścś.”

oraz 

Parametr:  BIOS

„BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający

logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna

obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy.

Mozż liwosścś, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych

podłączonych do niego urządzenś  zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

 wersji BIOS,

 nr seryjnym i dacie wyprodukowania komputera,

 włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS



 ilosści i prędkosści zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu

slotoś w pamięci

 typie, prędkosści oraz wielkosści z pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego

procesora

 pojemnosści zainstalowanego lub zainstalowanych dyskoś w twardych

 wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głoś wnej za

pomocą złącza M.2

 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

 zintegrowanym układzie graficznym,

 kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejsścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego,

(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich zśroś deł

zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzenś .

Mozż liwosścś, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub

innych, podłączonych do niego urządzenś  zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie

systemu, administratora oraz dysku twardego,

Mozż liwosścś  wyłączenia/włączenia karty sieciowej

Mozż liwosścś  włączenia/wyłączenia kontrolera SATA

Mozż liwosścś  włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
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Mozż liwosścś  włączenia/wyłączenia układu TPM.

Mozż liwosścś  włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery i czytnika kart multimedialnych

Mozż liwosścś  włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy i ustawienia go w tryb cichy

Mozż liwosścś  przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Uzżytkownika oraz

mozż liwosścś weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

Mozż liwosścś  zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwoś ch trybach:

codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

Mozż liwosścś  włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za posśrednictwem portoś w USB,

Mozż liwosścś  ustawienia portoś w USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie

wykrywa urządzenś  bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu

operacyjnego porty USB są aktywne.

Mozż liwosścś  wyłączania portoś w USB w tym: - wszystkich portoś w USB 2.0 i 3.0, tylko portoś w

USB znajdujących się na przednim panelu, tylko portoś w USB znajdujących się na tylnym

panelu obudowy”

Podpunkt: Dodatkowe oprogramowanie

- Wnosimy o mozż liwosśc zaoferownia komputera AiO posiadającego dedykowane oprogramowanie

producenta  komputera,  umozż liwiające  automatyczną  weryfikacje  i  instalację  sterownikoś w  oraz

oprogramowania uzżytkowego producenta w tym roś wniezż  wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie

musi  automatycznie łączycś  się z centralna bazą sterownikoś w i oprogramowania uzżytkowego producenta,

sprawdzacś  dostępne aktualizacje  i  zapewniacś  zbiorczą instalację  wszystkich  sterownikoś w i  aplikacji  bez

ingerencji  uzżytkownika.  Oprogramowanie  musi  bycś  wyposazżone  w  moduł  rejestru  zdarzenś ,  w  ktoś rym



znajdują  się  informacje  o  tym  kiedy  i  jakie  sterowniki  zostały  zainstalowane  na  danej  maszynie.

Oprogramowanie  musi  zapewniacś  roś wniezż  ustawienie  automatycznego  uaktualnienia  wszystkich

sterownikoś w we wskazanym dniu miesiąca. 

Jako roś wnowazżne dla wymaganś  opisanych w SIWZ w podpunkcie „Dodatkowe oprogramowanie”

Dopuszczenie powyzższego pozwoli na zaoferowanie sprzętu wiodących producentoś w takich jak np. Lenovo,

HP. 


