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Starachowice, 26.11.2018 r. 

 

Informacja nr 2 dla Wykonawców 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na  dostawę sprzętu 
komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK na potrzeby  projektu „TAK dla TIK  
w Gminie Mirzec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści szczegółowej 

charakterystyki przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.  Zamawiający przekazuje 

treść zapytania wraz z odpowiedziami. 

Poniższe zmiany oraz udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Szczegółowej Charakterystyki 

Przedmiotu Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 

Pytania od Wykonawcy 3 
 
Pytanie nr 1 
W specyfikacji, opisie przedmiotu zamówienia, wskzują Państwo na TYLKO jednego producenta 
komputerów – FUJITSU. 
Poniżej podaje opis producenta komputera, serii P558, model E94+ 
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/ds-ESPRIMO-P558.pdf 
P558/E94+ 
Zapis dotyczący min. mocy zasilacza, jednocześnie portów DP/DVI tylko i wyłącznie, eliminuje innych 
producentów, uniemożliwia zastosowanie sprzętu równoważnego. 
W przypadku opisu serwera, zapis: -9x USB, w tym minimum 4 złącza w standardzie USB 3.0 oraz -
Minimum 4 złącza PCI Express w tym minimum 2 złącza PCI Express 3.0 x8 (prędkość i typ złącza), 
wskazuje tez na producenta FUJITSU TX1330M3, uniemożliwia zaproponowanie serwerów innych 
producentów (DELL, Lenovo…), a zapis:  
Płyta główna -Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; 
- uniemożliwia zaoferowanie naszych rodzimych producentów serwerów, np. NTT 
Nie tylko producent FUJITSU jest w stanie zaoferować profesjonalnie wykonany sprzęt oraz usługi 
serwisowe. 
Zapisy zastosowane w wymienionym na wstępie postępowaniu (2/8.3.3/RPO WS/ZK), bardzo mocno 
naruszają zasady uczciwej konkurencyjności. 
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisów tak, aby można było zaoferować sprzęt innych 
producentów, równie wiodących na rynku sprzętu komputerowego, a tym samym o przesunięcie 
terminu składania ofert (związany z istotną zmianą OPZ w SIWZ), o dodatkowo min 3 dni robocze, tj. 
do dnia 30.11.2018 

 
Odpowiedź na Pytanie nr 1 
Zamawiający uwzględnia uwagę Wykonawcy i dokonuje zmian w specyfikacji komputera 
stacjonarnego – poz. Nr 1 oraz serwera – poz. Nr. 3 
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Ponadto Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące tablicy interaktywnej – pozycja nr 
13 w szczegółowej charakterystyce przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i przedłuża termin składania ofert do 
dnia 30.11.2018 do godziny 12.00. Miejsce i forma składania ofert pozostają bez zmian.  
Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem fioletowym. 
 
Ponadto Zamawiający doprecyzowuje,  iż dostawa sprzętu obejmuje również jego 
wniesienie.   
 


