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Radom, dnia 12 marca 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: Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp zwracam się do Zamawiającego z następującym pytaniem: 
 Zamawiający w punkcie „III. Przedmiot zamówienia” w ppkt. g, oraz f umieścił zapis: „Monitorowanie 
stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy nieobecnym/uszkodzonym systemie 
operacyjnym”, „Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy nieobecnym/uszkodzonym 
systemie operacyjnym”. Wskazuje to na jedyne dostępne na rynku rozwiązanie sprzętowe wspierane 
tylko przez firmę Intel. Zapis ten wymusza na Wykonawcy zaoferowanie komputerów wyposażonych  
w procesor serii Intel Core i5 lub i7 wspierający technologię vPro oraz chipset serii Q. Biorąc pod uwagę 
pozostałe zapisy specyfikacji, są to parametry wielokrotnie nadmiarowe, generujące jedynie wyższe  
o ok. 1/3 koszty zakupu dla Zamawiającego. Ponadto w kontekście wymogu udzielenia przez 
Wykonawcę 7 letniej gwarancji na sprzęt oraz wbudowanych funkcji autonaprawy systemu 
operacyjnego, tego typu funkcjonalność oprogramowania przeznaczonego do inwentaryzacji 
komputerów, jest zupełnie nieprzydatna. 
Czy w związku z powyższym, Zamawiający zgodzi się usunąć zapisy: „Monitorowanie stanu 
komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy nieobecnym/uszkodzonym systemie 
operacyjnym”, „Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy nieobecnym/uszkodzonym 
systemie operacyjnym”? 

Odpowiedź: Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako część złożonego Projektu „Bezpłatny 
Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” i służy do osiągnięcia 
rezultatów i celów Projektu założonych we wniosku o dofinansowanie i tym samym – umowie o 
dofinansowanie. Wymagane funkcjonalności zapewnią Zamawiającemu stałą kontrolę nad 
komputerami, które stanowią własność (środek trwały) Gminy Miasta Radomia i zostaną przekazane 
uczestnikom (rozproszonym na terenie Radomia) na okres realizacji i trwałości Projektu. Opisane 
funkcjonalności pozwolą również udzielić szybszego i skuteczniejszego wsparcia beneficjentom 
ostatecznym Projektu przy rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem przekazanych im 
urządzeń. Wymagana gwarancja nie zabezpiecza Zamawiającego przed wszystkimi problemami 
sprzętowymi – zwłaszcza związanymi z systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Wymieniona przez 
Pytającego funkcja autonaprawy systemu jest przydatna, ale nie gwarantuje stuprocentowej 
skuteczności (np. pozostałego oprogramowania). Dlatego, biorąc pod uwagę rozproszenie oraz 
specyfikę grupy docelowej użytkowników, Zamawiający chce zabezpieczyć jak największy zakres 
możliwości zdalnego zarządzania komputerami (funkcjonującymi w dedykowanej sieci powstającej na 
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potrzeby Projektu) dla obniżenia kosztu obsługi beneficjentów ostatecznych w okresie realizacji oraz w 
5-letnim okresie trwałości Projektu. Ponadto Zamawiający brał pod uwagę i uwzględniał przy 
szacowaniu wartości zamówienia opisane w SIWZ funkcjonalności zestawów komputerowych oraz 
koszty z nimi związane. Według wiedzy Zamawiającego istnieje na rynku więcej niż jeden producent 
sprzętu oferującego opisane w pkt III ppkt g oraz f SIWZ funkcjonalności (organizacja DASH zrzesza 
m.in. firmę Intel jak i AMD). Dodatkowo, według wiedzy Zamawiającego, wymaganie opisywanych 
funkcjonalności nie ma wpływu na zwiększenie kosztów zakupu. W związku z powyższym Zamawiający 
podtrzymuje wymagane funkcjonalności opisane w punkcie „III. Przedmiot zamówienia” w ppkt. g oraz f 
SIWZ i tym samym nie wyraża zgody na usunięcie zapisów: „Monitorowanie stanu komponentów: CPU, 
Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym”, „Zdalne 
przejęcie kontroli tekstowej stacji roboczej przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym”. 

 
Pytanie 2: (…) Dot. III. Przedmiot zamówienia, Wymagania minimalne dla stacji roboczej, pkt i, 
Wysyłanie informacji o podłączeniu komputera do innej sieci (w przypadku zaginięcia lub kradzieży). 
Zamawiający w wymaganiach dla komputera All-In-One określa, że powinien on posiadać funkcję 
„Wysyłanie informacji o podłączeniu komputera do innej sieci (w przypadku zaginięcia lub kradzieży)”. 
Funkcjonalność ta jest dedykowana do urządzeń przenośnych takich jak notebooki. W odniesieniu do 
komputerów stacjonarnych jest bardzo rzadko spotykana, a w przypadku urządzenia typu All-In-One 
tylko jeden producent oferuje tego typu rozwiązanie. Czy w dbałości o zapewnienie odpowiedzialnego 
poziomu konkurencji, a co za tym idzie racjonalnego spożytkowania środków, Zamawiający zgodzi się 
na usunięcie powyższego wymagania? Negatywna odpowiedź na powyższe pytanie znacznie 
ogranicza konkurencję i grozi złożeniem oferty opartej o sprzęt tylko jednego producenta. 

Odpowiedź: Wymagana funkcjonalność zapewni Zamawiającemu stałą kontrolę nad komputerami, 
które stanowią własność (środek trwały) Gminy Miasta Radomia i zostaną przekazane uczestnikom 
(rozproszonym na terenie Radomia) na okres realizacji i trwałości Projektu. Według wiedzy 
Zamawiającego istnieje więcej niż jeden producent sprzętu spełniający opisaną funkcjonalność.  
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. 
 
Pytanie 3: (…) 

1. Czy Zamawiający dopuści komputer All-in-One, który nie posiada w BIOS możliwości odczytania  
z BIOS: prędkości min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache, spełniający wszystkie 
pozostałe parametry Zamawiającego? 

2. Czy Zamawiający dopuści komputer All-in-One, który nie posiada w BIOS możliwości odczytania  
z BIOS: pojemności dysku twardego, spełniający wszystkie pozostałe parametry Zamawiającego? 

Ponadto informujemy, że wymagane przez Państwa funkcje BIOS są dostępne z poziomu Windows. 
Zapisy BIOS podane przez Zamawiającego wymuszają zaoferowanie komputera All-IN-One producenta 
Dell Inspirion One 2330 gdyż jest to jedyny producent spełniający wszystkie wymagania dotyczące 
BIOS.  
Ponadto, podane przez Zamawiającego wymagania BIOS nie będą wykorzystywane przez Beneficjenta 
ostatecznego (uczestnika), którym w tym postępowaniu zgodnie z SIWZ są wybrani mieszkańcy 
gospodarstw domowych z terenu gminy Miasta Radomia zagrożeni wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 
W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów dotyczących funkcji BIOS, które zapewnią równe 
traktowanie wykonawców oraz uczciwą konkurencję zgodnie z art. 7. 1 ustawy o zamówieniach 
publicznych i umożliwią złożenie oferty na sprzęcie innych producentów. 
 

Odpowiedź: Wymagane funkcjonalności zapewnią Zamawiającemu stałą kontrolę nad komputerami, 
które stanowią własność (środek trwały) Gminy Miasta Radomia i zostaną przekazane uczestnikom 
(rozproszonym na terenie Radomia) na okres realizacji i trwałości Projektu. Według wiedzy 
Zamawiającego istnieje więcej niż jeden producent sprzętu spełniający opisaną funkcjonalność. 
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SIWZ. 
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Pytanie 4: Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na 
poniższe pytanie: 
W wymaganiach minimalnych dla stacji roboczej (komputera), w punkcie 14 „Wymagania dodatkowe” 
Zamawiający wymaga oznaczenia sprzetu naklejką niezrywalną „antykradzieżową” – pole tekstowe 
zostające na obudowie po zerwaniu naklejki informujące o właścicielu sprzętu zawierająca m.in. treść 
oraz oznaczenia: „Własność Gminy Miasta Radomia” oraz logotyp PO IG i logotyp UE z napisem „Zakup 
wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” – według wzoru przekazanego przez 
Zamawiającego. 
Czy Zamawiający dopuści naklejki antykradzieżowe, które na warstwie wierzchniej bedą posiadały 
oznaczenia: „Własność Gminy Miasta Radomia” oraz logotyp PO IG i logotyp UE z napisem „Zakup 
wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” natomiast po zerwaniu pozostawiające 
na obudowie informację o właścicielu sprzętu bez logotypów graficznych? 
 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przez określenie naklejki niezrywalnej antykradzieżowej 
rozumiał naklejkę, która na swojej warstwie wierzchniej (widocznej po naklejeniu) posiada wymagane 
w SIWZ elementy, tj. oznaczenie „Własność Gminy Miasta Radomia” oraz logotyp PO IG i logotyp UE  
z napisem „Zakup wyposażenia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013”. Po zerwaniu 
naklejki na obudowie pozostaje widoczny i nieusuwalny zwrot informujący o właścicielu sprzętu: 
„Własność Gminy Miasta Radomia”. 
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Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 


