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Katowice 07.09.2020r. 

 

  
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego”, nr rej.: DZP.381.064.2020.DW. 

 

 

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracje nr 3, 4) - Porty obudowy wbudowane 

Czy Zamawiający dopuści komputer, który będzie posiadał z tyłu obudowy porty 2 x USB 3.1 oraz 4 x USB 2.0? Jeśli nie, 

to czy zamawiający dopuści komputer posiadający porty USB w wymaganym w siwz układzie 4 x USB 3.1 oraz 2 x USB 

2.0,  przy czym 2 x USB 3.1 będą wyprowadzone na dodatkowej karcie rozszerzeń zajmującej jeden slot PCIe? 

Zwracamy uwagę, że obecne zapisy siwz wykluczają złożenie oferty bazującej na sprzęcie m.in. jednego z wiodących 

producentów komputerów – Lenovo. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące typu oraz liczby portów. Zamawiający dopuści 

rozwiązanie, w którym porty USB będą wyprowadzone na dodatkowej karcie rozszerzeń, przy czym Zamawiający 

wymaga, aby liczba wolnych portów rozszerzeń pozostała zgodna z wymaganiami zapisanymi w OPZ. 

Pytanie 2: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracje nr 3, 4,) – obudowa beznarzędziowa 

Zamawiający w poprzednich wyjaśnieniach odpowiedział, że dopuszcza zaoferowanie komputerów w konfiguracji nr 2, 

których obudowa jest wyposażona w śruby radełkowe. Natomiast dla konfiguracji 3 i 4 ze względu na funkcjonalność 

użytkowania i przyszłą szeroką rozbudowę komputerów przez użytkowników Zamawiający podtrzymuje wymagania 

SIWZ, tj. wymaga „Obudowy otwieranej bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie […] śrub radełkowych 

[…]). Pragniemy zauważyć, że śruby radełkowe są powszechnie stosowanym rozwiązaniem, które pozwala na 

otwieranie obudowy bez konieczności użycia narzędzi, czyli spełnia wymagania funkcjonalne Opisu Przedmiotu 

Zamówienia. Niedopuszczenie rozwiązania równoważnego skutkuje wykluczeniem możliwości złożenie oferty bazującej 

na sprzęcie m.in. jednego z wiodących producentów komputerów – Lenovo. 

Wnosimy zatem o dopuszczenie komputerów w konfiguracji 3 i 4 posiadających śruby radełkowe jako element obudowy. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w konfiguracji 3,4 zastosowanie śrub radełkowych. 

Pytanie 3: Dotyczy wszystkich konfiguracji komputerów – system diagnostyczny  

Zamawiający w poprzednich wyjaśnieniach odpowiedział, że dopuszcza system diagnostyczny umieszczony na ukrytej 

partycji dysku systemowego (odpowiedź na pyt. 2 i 5), jednocześnie wbudowany na przednim panelu lub z tyłu obudowy 

(odpowiedź na pyt. 9). Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby system ten spełniał pozostałe wymagania SIWZ. 

Ponieważ zapis ten jest niejasny (jeśli system jest umieszczony na ukrytej partycji dysku to co oznacza wymóg 

„wbudowania na panelu przednim lub z tyłu obudowy”?) wnosimy o wykreślenie wymogu wbudowania systemu 

diagnostycznego w obudowę. Obecne zapisy mogą spowodować trudności interpretacyjne przy ocenie złożonych ofert, 

co niepotrzebnie może wydłużyć postępowanie przetargowe poprzez nieuniknione procedury odwoławcze. 
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Ponadto wnosimy o dopuszczenie systemu diagnostycznego nie wykonującego testu wentylatorów (test ten jest 

wykonywany przez procedurę POST) oraz testu napędu optycznego. Zwracamy uwagę, że obecne zapisy siwz 

wykluczają złożenie oferty bazującej na sprzęcie m.in. jednego z wiodących producentów komputerów – Lenovo. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastosowanie systemu diagnostycznego, który nie będzie wbudowany w panel 

przedni lub tylny obudowy oraz taki, który nie wykonuje testu wentylatorów oraz napędu optycznego, lecz spełniającego 

wszystkie pozostałe wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia. 

II. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę 

terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób: 

Pkt 1 w rozdziale IX SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do 15.09.2020r. do godz. 10:00. 

Pkt 1 w rozdziale X SIWZ otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020r. o godz. 12:00 w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. nr 61, III p. 

POWYŻSZA ZMIANA SIWZ JEST WIĄŻĄCA DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JĄ UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY. 
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