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ZSAiGŻ.26.14.2020 

 

        Radom, dnia 03.06.2020r.  

 

 

   Wszyscy Wykonawcy  

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 70 szt. zestawów komputerowych z 

monitorem, oprogramowaniem systemowym i biurowym ogłoszonego w dniu 29.05.2020 

r. na stronie internetowej www.agroradom.edu.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 

na stronie: https://bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 545145-N-2020). 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczamy odpowiedź jaka została 

udzielona w związku z przesłanymi przez wykonawców zapytań dotyczącym specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 

 

PYTANIE 1: 

,,Zgodnie z art. 29 ust. 2 PZP przedmiotu zamówienie nie można opisywać w sposób, który 

mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający w trybie dyskryminacji pośredniej tj. 

opisanie wymagań na tyle rygorystycznych wskazał na jednego producenta sprzętu. Parametry 

te w żaden sposób nie mają uzasadnienia w kwestiach wymogów technicznych postawionych 

przez Zamawiającego, zwracam się zatem z prośba o usunięcie poniższych zapisów: 

W parametrze Bezpieczeństwo – Test musi zawierać informację  

a.       Informację o obrotach wentylatora CPU 

b.      Wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz” 

 

ODPOWIEDŹ 1: 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane zmiany tj.  Zamawiający usunie zapisy Informację o 

obrotach wentylatora CPU oraz Wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej 

wewnątrz z opisu przedmiotu zamówienia.  

 

PYTANIE 2: 

,, Czy zamawiający dopuści głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 

oraz wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) 

wynoszącą maksymalnie  23 dB?W Pozycji operatora, użytkownik znajduje się bliżej jednostki 

centralnej aniżeli w pozycji obserwatora.” 

 

ODPOWIEDŹ 2: 

 Zamawiający dopuszcza głośność jednostki centralnej mierzoną zgodnie z normą ISO 7779 oraz 

wykazaną zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej (IDLE) 

wynoszącą maksymalnie  23 dB. 

 

PYTANIE 3: 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. 

 Pytanie nr 1 

Dotyczy komputer stacjonarny/ certyfikaty i standardy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

zastosowanie się do art. 30.1 Ustawy Pzp: 

http://www.agroradom.edu.pl/
https://bzp.uzp.gov.pl/
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4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany 

wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.”  

 

ODPOWIEDŹ 3: 

         

 Zamawiający informuje, iż opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych zawarł w Informacjach dodatkowych w pkt 12 opisu przedmiotu zamówienia oraz 

pkt. XIV SIWZ zawarł zapisy o równoważności.  


