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Radom, dnia 26 lutego 2013r. 
BZP.271.1.2.2013.AĆ 

 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych dla uczestników 
projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym”, przekazanego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz ogłoszonego na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl w dniu 
07.02.2013r., oraz opublikowanego w dniu 12.02.2013r. w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich na stronie: http://ted.europa.eu, pod numerem: 2013/S 030-046961. 

 
 
 
             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielone w związku z przysłanymi przez wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie planowanego terminu bądź terminów realizacji w oparciu o zapis 
VIII pkt. 2. 

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru Umowy będącej załącznikiem do SIWZ Wykonawca dostarczy 
sprzęt w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku w przedmiocie 
dostawy. Termin dostawy wynosi 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego „wniosku 
 w przedmiocie dostawy” (wniosek określa gotowość Zamawiającego do przyjęcia dostawy). Wniosek 
ten może zostać złożony przez Zamawiającego do Wykonawcy w ciągu kolejnych 5 miesięcy 
począwszy od dnia zawarcia umowy. 
 
Pytanie 2: Dot. III. Przedmiot zamówienia, Wymagania minimalne dla stacji roboczej, Lp. 11 warunki 
gwarancji. 
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia posiadały 7-letnią gwarancję świadczoną na miejscu 
u klienta (użytkownika). Wszyscy renomowani producenci tego typu sprzętu oferują maksymalne 
rozszerzenie gwarancji do poziomu 5 lat. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści 
urządzenia z gwarancją producenta wynoszącą 5 lat? 

Odpowiedź: Ponieważ wymagania Zamawiającego dotyczą 7-letniego okresu - Zamawiający odrzuci 
ofertę Wykonawcy, który zaoferuje udzielenie gwarancji poniżej wymaganego okresu. Zamawiający 
informuje ponadto, że wymagany okres gwarancji (7 lat) wynika z zadań i celów Projektu, którego 
realizacji służy niniejsze zamówienie. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, komputery typu All-in-One o łącznej sumie 
wymiarów obudowy nie większej niż 115 cm (szerokość+wysokość+głębokość)? 

Pragnę zauważyć, że Zamawiający wymaga komputera zintegrowanego z monitorem o minimalnym 
rozmiarze 23” co w połączeniu z podanymi wymiarami maksymalnymi praktycznie uniemożliwia 
zaoferowanie monitorów o większej przekątnej. Biorąc pod uwagę niewielką ilość tego typu urządzeń 
dostępnych na rynku, pozostawienie obecnych zapisów SIWZ znacząco ogranicza konkurencję co  
z kolei przekłada się na wyższą cenę i działa na niekorzyść Zamawiającego. 
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Odpowiedź: Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w ww. zakresie, zastępując zapis  
w brzmieniu: 

Lp. Obszar 
wymagań 

Wymagania minimalne 

8 Obudowa − Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23” Full HD (1920x1080) o 
wymiarach maksymalnych szerokość/wysokość/głębokość: 60cm/45cm/8cm 
(przez głębokość Zamawiający rozumie samą obudowę bez ewentualnej 
podstawy/stopy); 

− Zasilacz zapewniający wysoką stabilność działania oferowanego komputera; 
 
zapisem o następującym brzmieniu: 
 

Lp. Obszar 
wymagań 

Wymagania minimalne 

8 Obudowa − Typu All-in-One zintegrowana z monitorem minimum 23” Full HD 
(1920x1080)  

− Zasilacz zapewniający wysoką stabilność działania oferowanego komputera; 
 
 
Pytanie 4: Proszę o sprecyzowanie miejsca dostawy. Czy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
przedmiot zamówienia w jedno wskazane przez Zamawiającego miejsce i to Zamawiający rozdysponuje 
sprzęt pomiędzy beneficjentów programu czy też Zamawiający wskaże Wykonawcy większą ilość 
lokalizacji, a jeśli tak, to jaką? Czy w ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do 
montażu sprzętu w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: Zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru Umowy będącej załącznikiem do SIWZ „Wykonawca dostarczy 
sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1”.  
Z powyższego wynika, że dostawa będzie zrealizowana do jednego miejsca, a z uwagi na fakt, że 
Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Radomia, będzie to obszar miasta Radomia, np. 
siedziba Zamawiającego lub inne jedno miejsce magazynowe zlokalizowane w Radomiu. Dokładne 
miejsce dostawy (ulica, numer porządkowy) zostanie określone we „wniosku w przedmiocie dostawy”. 

 
W związku z udzieloną powyżej odpowiedzią na zapytanie działając na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113  
z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
w tabeli „Wymagania minimalne dla stacji roboczej (komputera) – 457 sztuk” znajdującej się  
w pkt III SIWZ, w wierszu Lp. 8 zapis w brzmieniu: 
 

Lp. Obszar 
wymagań 

Wymagania minimalne 

8 Obudowa − Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23” Full HD (1920x1080) o 
wymiarach maksymalnych szerokość/wysokość/głębokość: 60cm/45cm/8cm 
(przez głębokość Zamawiający rozumie samą obudowę bez ewentualnej 
podstawy/stopy); 

− Zasilacz zapewniający wysoką stabilność działania oferowanego komputera; 
 

zostaje zastąpiony następującym zapisem: 
 

Lp. Obszar 
wymagań 

Wymagania minimalne 
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8 Obudowa − Typu All-in-One zintegrowana z monitorem minimum 23” Full HD 
(1920x1080)  

− Zasilacz zapewniający wysoką stabilność działania oferowanego 
komputera; 

 
W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. 
zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 22.03.2013r., godz. 
10:00.  
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2013r., godz. 10:30. 

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 21.03.2013r. do godz.10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na dostawę zestawów komputerowych dla uczestników projektu „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, znak 

BZP.271.1.2.2013.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 21.03.2013r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 22.03.2013r. do godz.10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na dostawę zestawów komputerowych dla uczestników projektu „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, znak 

BZP.271.1.2.2013.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 22.03.2013r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 
.  

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 
21.03.2013r. o godz.10:30. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
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1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 22.03.2013r.  
o godz.10:30. 
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Artur Ślarzyński 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


