
Zamawiający :                                                                                                   Włocławek, dnia 9 września 2016 r. 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
we Włocławku 
ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek    
 

Nr sprawy: ZPIK.2501.1.2016 

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2015 r., poz. 2164), zw. dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu 
komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem, instalacją i szkoleniem dla informatyków 
zatrudnionych w WORD we Włocławku” treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

 
Pytania  z dnia 6 i 7 września 2016 r. 

Pytanie 1 
Dotyczy: Pozycja 2 Komputer PC_1 

Czy zamawiający dopuści komputer stacjonarny wyposażony w jedno złącze PCI, 4 złącza SATA –  w tym  
2x SATA 3,  zasilacz o mocy 240W i sprawności 92%  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza komputera wg zaproponowanych rozwiązań. Komputer powinien charakteryzować 
się możliwością jego rozbudowy. 

Pytanie 2 
Dotyczy: Pozycja 5 Komputer przenośny  

Czy zamawiający dopuści komputer przenośny wyposażony w procesor I5-6300HQ który w teście PassMark 
uzyskał 5734 pkt. lecz charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 45W, bateria 4-komorowa  
o wydłużonym działaniu (nawet do 8h pracy na baterii), zewnętrzny napęd optyczny oraz 3 porty USB 3.0  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza komputera przenośnego wg zaproponowanych rozwiązań. 

Pytanie 3 
Dotyczy: Pozycja 1 Serwer 

Czy Zamawiający dopuści serwer wyposażony w 5 portów USB w tym 3 portów USB 3.0 oraz dwa porty USB 
2.0? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści serwer, który będzie posiadał gwarantowany czas naprawy w następnym dniu roboczym  
po zgłoszeniu usterki. Serwer powinien spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ 
szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia  
09 września 2016r.  
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Pytanie 4 
Pytania dot. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE – KSEROKOPIARKA 
 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie: - waga 60 kg urządzenia [bez szafki i tonerów]  , suma wymiarów 
nie więcej niż 2100 mm  [bez szafki], Czas pierwszej kopii nie więcej niż 5,9 s., pojemność podajników nie mniej 
niż 1100 stron, wykreślenie protokołów wydruku : [LPR; Raw TCP (port 9100), POP3, http, Novell, FTP, 
EtherTalk, IPP] oraz urządzenie które posiada tylko następujące protokoły sieciowe TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; 
WebDAV) (IPv4/IPv6) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuści  urządzenie , które będzie spełniało wymagania techniczne zawarte w Załączniku 
nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia 
09 września 2016r.  

 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający oczekuję aby szafka była tego samego producenta co urządzenie główne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, aby szafka była tego samego producenta co urządzenie.  

Pytanie 6 
Czy Zamawiający potwierdza, że oczekuję urządzenia drukującego i kopiącego monochromatycznego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje urządzenia drukującego i kopiującego monochromatycznego. 

Pytanie 7 
Proszę o podanie czy Zamawiający oczekuje, że otrzyma  automatyczny podajnik dokumentów dla funkcji 
skanowania i kopiowania z dupleksem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje, że otrzyma automatyczny podajnik dokumentów dla funkcji skanowania i kopiowania, 
ponadto drukowanie również powinno odbywać się w trybie automatycznego dupleksu. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający przetłumaczy/zrezygnuje z zapisów : „push scan”, „pull scan”, custom lub też wyrazi zgodę  
na wykreślenie z SIWZ zapisu: „Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim  
i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym” ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający rezygnuje z zapisów „push scan”, „pull scan”, „custom”. 

Pytanie 9 
Pytania dot. Drukarka monochromatyczna 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  wykreślenie nośników papier szorstki, welinowy, suma wymiarów nie więcej 
niż 1100 mm [po rozpakowaniu], waga 27 kg [bez tonerów], Zużycie energii: nie więcej niż 1200W, nie więcej niż 
12W tryb oczekiwania, oraz 1,5W urządzenie wyłączone? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza drukarki wg zaproponowanych parametrów. Wymagania techniczne drukarki 
zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia  
po zmianach opublikowanych dnia 09 września 2016r. 
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Pytanie 10 
Pytania dot. Serwer 

Czy Zamawiający dopuści serwer , który nie posiada gwarantowanego czasu naprawy w ciągu 6 godzin?  
W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego zapisu uprzejmie informujemy, opis będzie wskazywał tylko  
na jednego producenta [HP], co będzie naruszało art. 7 ust.1 oraz  art. 29 ust. 2 pzp.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści serwer, który będzie posiadał gwarantowany czas naprawy w następnym dniu roboczym  
po zgłoszeniu usterki. 

Pytanie 11 
Pytanie dot. Komputer PC_1 

Czy Zamawiający dopuści komputery wyposażone w zasilacze 240W i sprawność 92%, jedno złącze PCI oraz  
4 złącza SATA w tym 2x SATA 3 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza komputera wg zaproponowanych rozwiązań. Komputer powinien charakteryzować 
się możliwością jego rozbudowy. Wymagania techniczne komputera zawarte są w Załączniku nr 2 do 
SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia  
09 września 2016r. 

Pytanie 12 
Pytania dot. Komputer przenośny 

Czy  Zamawiający dopuści komputery wyposażone w procesory TDP 45W, baterię 4-komorowe   
o wydłużonym działaniu oraz Napęd optyczny zewnętrzny.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza komputera przenośnego wg zaproponowanych rozwiązań. Wymagania techniczne 
drukarki zawarte są w Załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 
po zmianach opublikowanych dnia 09 września 2016r. 

Pytanie 13 
Pytanie dot. Szkoleń 

Proszę o podanie liczby informatyków do przeszkolenia oraz doprecyzowanie wymogów w zakresie szkolenia 
[miejsce liczba godzin itp.]  
Odpowiedź: 
Opis szkolenia ujęty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ. –  
Serwer poz. 1 
Dane zawarte 
Liczba osób do przeszkolenia - 2 osoby (grupa) 
Zakres szkolenia 
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji serwerowych systemu Windows Server 
2012. Uczestnik po jego ukończeniu posiądzie umiejętność instalacji, konfiguracji, oraz zarządzania systemem  
(w tym konfiguracja i obsługa profili mobilnych/wędrujących). Pozna w stopniu podstawowym jego komponenty 
takie jak: Active Directory, Group Policy, DHCP, DNS. Kurs powinien obejmować zagadnienia związane z 
kopiami bezpieczeństwa, monitorowaniem, aktualizacjami, PowerShell. grupami, użytkownikami, jednostkami 
organizacyjnymi oraz wybranymi elementami wirtualizacji. 
Miejsce 
Siedziba Zamawiającego WORD Włocławek ul. Zielna 2/4 
Liczba godzin 
40 godzin 
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Pytanie 14 
Pytania dot. Serwer 

Czy Zamawiający dopuści serwer, który posiada gwarantowany czas reakcji serwisu w ciągu 4 godz. [nie 
naprawy] oraz porty USB – w sumie 5 portów USB w tym 3 porty USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuści serwer, który będzie posiadał gwarantowany czas naprawy w następnym dniu roboczym po 
zgłoszeniu usterki. Serwer powinien spełniać wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ 
szczegółowym opisie technicznym przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia                
09 września 2016r.  

 
Pytanie 15 
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji nr 6 i 7 (sprzęt drukujący) do osobnego pakietu. 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z istniejącego pakietu pozycji nr 6 i 7 i utworzenie oddzielnego zadania na 
te pozycje , co pozwoli złożyć oferty większemu gronu oferentom, a tym samym zaproponować Państwu 
konkurencyjne ceny  
Odpowiedź : 
Zamawiający nie przewiduje wydzielenia pozycji nr 6 i 7 z przedmiotu zamówienia  i utworzenia oddzielnego 
zadania na te pozycje   
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach: 
- szybkość procesora 600 MHz 
- wymiary 366 x 368 x 257 mm 
- waga 9.89 kg 
- zużycie energii: drukowanie 420W, stan gotowości 48W, stan uśpienia 10W 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania ujęte w  Załączniku nr 2 do SIWZ - szczegółowym opisie 
technicznym przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia 09 września 2016r., waga 
urządzenia nie powinna przekroczyć 15,00 kg, a wymiary zostają zniesione. 
 
Pytanie 17 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach: 
- czas nagrzewania 40 s 
- wymiary 597 x 637,5 x 1115 mm, waga 100 kg 
- pojemność podajników: 2 tace po 520 arkuszy każda, taca boczna o pojemności 50 arkuszy, dwustronny 
automatyczny podajnik dokumentów o pojemności 110 arkuszy 
- skaner rozdzielczość do 600 x 600 dpi 
Pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Odpowiedź 
Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagania ujęte w Załączniku nr 2 do SIWZ - szczegółowym opisie 
technicznym przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia 09 września 2016r. 

Pytanie 18 

• Opisane w przedmiocie zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ (punkt 4, monitor.) monitory 
używane będą jako sprzęt stacjonarny, także ich rozmiary nie mają znaczenia dla komfortu 
pracy użytkownika sprzętu . Określenie minimalnych wymiarów wymienionych wyżej monitorów 
co do dziesiętnych milimetra 488 x 385,7 x 179,9 mm może służyć jedynie do ograniczenia 
konkurencji. 

• Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ (Tabela 2 Monitory, punkt 1 Typ ekranu) 
Zamawiający wymaga, aby w zaoferowanym modelu monitora zastosowano technologię IPS. 
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W takim stanie rzeczy wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem czy wymaganie 
w postaci technologii  IPS Zamawiający  uzna za spełnione jeżeli monitor będzie 
wyprodukowany z zastosowaniem technologii PLS przy spełnieniu pozostałych wymagań dla 
monitora zawartych w opisie przedmiotu zamówienia względnie dokonania zmiany SIWZ  
w powyższym zakresie poprzez dopuszczenie rozwiązań równoważnych . Zgodnie z ogólnie 
dostępnymi informacjami (nie wyłączając informacji dostępnych   
w https://en.wikipedia.org/wiki/IPS_panel) standard PLS jest standardem analogicznym dla 
standardu IPS, z niewielką przewagą standardu PLS w konkretnych przypadkach. 

 
Zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nadmiarowych i nieuzasadnionych wymagań 
przedmiotowych jest przedmiotem bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej piętnującego 
tego rodzaju praktyki. 

 
KIO 1546/15: 

 
„ To zamawiający pozostaje gospodarzem postępowania i opisuje przedmiot zamówienia  
z uwzględnieniem swoich potrzeb, niemniej jednak należy zauważyć, iż swoboda precyzowania 
wymagań zamawiającego doznaje ograniczeń, w ten sposób, iż muszą mieć one uzasadnienie 
pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji, a dokonany opis nie może naruszać 
konkurencji ani równego traktowania wykonawców." 

 
 

KIO 15416/15 
 

„Zgodnie z art. 29 ust. 2 p.z.p., nie można opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który może 
utrudniać uczciwą konkurencję. Zakaz ten oznacza, że zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu 
zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, 
ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku . Jednak że zakaz 
opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję nie 
oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych 
nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych 
parametrów technicznych, po to tylko żeby dopuścić możliwość ofertowania przez wszystkich 
wykonawców i odnośnie wszystkich produktów znajdujących się w ich ofercie. Oznacza jedynie, 
 iż zamawiający winien dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione 
wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego . Stąd bardzo 
istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 
tych jego cech, które mają dla zamawiającego kluczowe znaczenie. Dla stwierdzenia naruszenia art. 29 
ust. 2 p.z.p. wystarcza wprawdzie zaistnienie możliwości utrudnienia konkurencji . Jednakże wykazanie 
możliwości naruszenia uczciwej konkurencji nie może ograniczyć się do twierdzeń wykonawcy, 
przesuwając w ten sposób cały ciężar dowodzenia wyłącznie na zamawiającego, przy założeniu,  
iż jeśli nie udowodni on tezy przeciwnej,  należy uznać daną okoliczność za wystarczająco 
wykazaną." 

 
KIO 847/15 

 
„ Prawidłowy, czyniący zadość potrzebom zamawiającego i uzasadniony tymi potrzebami, ale także 
realizujący zasady uczciwej konkurencji, dający szansę wykonawcom na złożenie konkurencyjnych ofert, 
opis przedmiotu zamówienia stanowi fundament postępowania o zamówienie publiczne . Wszelkie 
wymagania stawiane wobec przedmiotu zamówienia winny  znajdować uzasadnienie w potrzebach 
postępowania i nie powinny mieć charakteru wybiórczych. Zamawiający  powinien  zatem  poddać refleksji 
wszelkie sygnały, niezależnie od ich źródła i sfery formalnoprawnej związanej z takim lub innym 
postawieniem żądań w odwołaniu, jeśli ich wynikiem jest stwierdzenie niedoskonałości w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia oraz ukształtowania postępowania . Zmiana SIWZ mająca na celu realizację 
zasad postępowania jest więc zawsze dopuszczalna, a nawet konieczna, jeśli  prowadzi do usunięcia 

5 

 



dostrzeżonych wad w postępowaniu. " 
 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści rozwiązania Firmy Samsung w postaci monitora model 
LT22E390EW/EN spełniającego  wymagania  określone w SIWZ o wymiarach 519,1x 392,5 x 167,5mm 
wykonanego w technologii  PLS? 

 
Pozytywne ustosunkowanie się do zadanego pytania pozwoli na przedstawienie korzystnej dla 
Zamawiającego oferty renomowanego producenta sprzętu IT firmy Samsung. 

 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuści  monitor, który będzie spełniał wymagania techniczne zawarte w Załączniku nr 2 do SIWZ - 
Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia po zmianach opublikowanych dnia   
09 września 2016r.  
 
   

Zamawiający informuje, iż dnia 09 września br. działając zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)  
dokonał zmiany w treści  Załącznika nr 2 do  SIWZ - Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia 
oraz Załącznika nr 2 do OFERTY i jednocześnie przedłużył termin składania ofert do dnia 23 września 
2016r. godz. 10.00  

 

 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić udzielone odpowiedzi na pytania podczas sporządzania  
i składaniu oferty. 
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