Monika Bronkau – Ługowska
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

Warszawa, 31 sierpnia 2015 r.
DBA-2/240-40/2015
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na dostawę komputerów stacjonarnych
(typu All in One) w maksymalnej liczbie do 145 sztuk i laptopów w maksymalnej liczbie do
40 sztuk wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w 2015 r. wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia o następującej treści:
Pytanie Nr 1
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik
nr 6a do SIWZ – Opis oferowanego sprzętu
Pytanie 1: Ilekroć Zamawiający charakteryzuje system operacyjny, który powinien zostać
dostarczony wraz ze sprzętem, wskazuje za wzorcowy pakiet „oprogramowania biurowego
typu MS Office Home and Business 2013 PL lub równoważne”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę,
na następujące kwestie:
 Podane przez Zamawiającego oprogramowanie nie spełnia wymogów SIWZ
opisanych w parametrach równoważności pakietu biurowego (wyjaśnienie w dalszej
części);
 dodatkowo, w związku z faktem, iż w SIWZ pojawia się określenie „typu MS Office
[…] lub równoważne”, nie zaś „MS Office […] lub równoważne” Wykonawca ma
obowiązek spełnić wszelkie parametry oprogramowania równoważnego, jakie zostały
wymienione.
Wynika stąd, że jeśli Wykonawca zaoferuje oprogramowanie MS Office w wersji Home &
Business, jego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
Pewne funkcje pakietu biurowego wskazują na produkt wyższej wersji niż wskazana przez
Zamawiającego. Wobec tego kierujemy prośbę o wyjaśnienie, czy Zamawiający:
 wymaga dostarczenia oprogramowania o funkcjonalności nie gorszej niż MS Office
Home and Business 2013 PL,
 czy wymaga oprogramowania, które spełnia wszystkie podane parametry
równoważności.
W sytuacji pierwszej niezbędna byłaby zmiana zapisów SIWZ poprzez wykreślenie
z parametrów równoważności oprogramowania biurowego punktów 6d oraz 10 (jako, że
wersja Home & Business nie posiada programu, który mógłby zapewnić pożądane funkcje).
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zmienia zapisy SIWZ
precyzujące równoważność oprogramowania biurowego do określonego przez
Zamawiającego oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2013 PL.
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Należy zaznaczyć, iż celem Zamawiającego jest zakup pakietu oprogramowania biurowego
o funkcjonalności nie gorszej niż MS Office Home and Business 2013 PL i uwzględniając
aktualnie oferowany zakres wskazanego pakietu oraz potrzeby Zamawiającego, Zamawiający
zmienia zapis określający minimalne parametry i funkcjonalności, jakimi winien
charakteryzować się równoważny pakiet oprogramowania biurowego, w Załączniku Nr 1 do
SIWZ oraz odpowiednio w Załączniku Nr 6a do SIWZ poprzez usunięcie w całości zapisów:
 punktu 6d o treści „Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych”,
 punktu 10 o treści „Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych
musi umożliwiać:
a) Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych.
b) Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur,
biuletynów, katalogów.
c) Edycję poszczególnych stron materiałów.
d) Podział treści na kolumny.
e) Umieszczanie elementów graficznych.
f) Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej.
g) Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji.
h) Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF.
i) Wydruk publikacji.
j) Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK”
W związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega również dotychczasowa numeracja.
Pytanie Nr 2
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik
nr 6a do SIWZ – Opis oferowanego sprzętu
Zamawiający wymaga w warunkach gwarancji, aby była świadczona „gwarancja producenta
świadczona w miejscu instalacji sprzętu”. W dalszej części zapisów jej dotyczących
napotykamy na zapisy:
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadać autoryzacje producenta komputera.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania
związane z serwisem.
Powstaje w ten sposób pewna nieścisłość logiczna – Zamawiający wymaga jednocześnie
gwarancji świadczonej przez producenta, jak i przez firmę serwisującą posiadającą jego
autoryzację, a całą odpowiedzialnością za działania wymienionych firm obarcza oferenta
(który wedle obecnych zapisów SIWZ nie może wykonywać żadnych czynności poza
przyjmowaniem zgłoszeń – doprowadzanie do sytuacji, w której całą odpowiedzialność
ponosi osoba niepowiązana w żaden sposób z wykonywaną czynnością jest co najmniej
nieporozumieniem oraz budzi problemy natury etycznej).
Jednocześnie, zapisy dotyczące wszelkich oświadczeń producenta powodują, że konkurencja
jest ograniczona – prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że producent nie jest stroną
w postępowaniu przetargowym w myśl art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Poza tym, takie oświadczenie nie jest niezbędne do prawidłowo przeprowadzenia
postępowania (w myśl art. 25 ust. 1 ustawy PZP). Zamawiający miał prawdopodobnie na celu
zabezpieczenie się przed np. bankructwem Wykonawcy lub innymi zdarzeniami, które
mogłyby wpłynąć na obsługę sprzętu w przyszłości, stąd też wymaga serwisu producenta.
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Aby rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestiach logicznych i formalnych, umożliwić
przeprowadzenie postępowania oraz zabezpieczyć w pełni interes Zamawiającego, prosimy
o zmianę niżej wymienionych zapisów:
 3-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji sprzętu
 Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
na następujące (odpowiednio):
 3-letnia gwarancja oparta na świadczeniach producenta świadczona w miejscu
instalacji sprzętu
 Możliwość sprawdzenia długości oraz typu gwarancji na stronie producenta sprzętu
lub pod numerem telefonu po podaniu numeru seryjnego komputera. Negatywna
weryfikacja poniższego wymagania będzie skutkowała niepodpisaniem protokołu
odbioru.
Powyższe zapisy pozwolą uniknąć wszelkich nieścisłości, a dodatkowo wprowadzają
dodatkowe zabezpieczenia przed nienależytym wykonywaniem obowiązków Wykonawcy
wynikających z umowy.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż pozostaje przy aktualnej
treści SIWZ.
Jednocześnie należy zauważyć, iż Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu, aby
Wykonawca przedstawił oświadczenia „Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku
nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie
na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.” już na etapie składania ofert.
Wykonawca na etapie składania ofert oświadcza, że spełni warunek dotyczący realizacji
zamówienia w tym zakresie.
Zamawiający precyzuje, iż Wykonawca nie ma obowiązku przedstawienia przedmiotowego
oświadczenia już na etapie składania ofert, ale będzie zobowiązany do jego przedłożenia
Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy. Przedłożenie niniejszego
oświadczenia będzie warunkiem podpisania umowy, a jego niedostarczenie może zostać
uznane jako uchylenie się od podpisanie umowy.
Pytanie Nr 3
Dotyczy: Załącznik nr 6a do SIWZ – Opis oferowanego sprzętu
Czy w punkcie B Załącznika nie pojawiła się czasem omyłka pisarska odnośnie ilości
oferowanych notebooków? Prosimy o odpowiednią korektę.
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż poprawia omyłkę pisarską
w Załączniku Nr 6a, było "B. Notebook – w liczbie do 145 sztuk" jest "B. Notebook –
w liczbie do 40 sztuk".
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Na stronie internetowej Zamawiającego zostały zamieszczone Załączniki Nr 1 oraz 6a
do SIWZ uwzględniające powyżej wprowadzone zmiany.
Powyższe odpowiedzi stanowią zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
jednak ich uwzględnienie w ofertach nie wymaga dodatkowego czasu i dotychczasowy termin
składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 22 września
2015 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 22 września 2015 r. godz. 11:30.

Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu
Małgorzata Tomczak
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