
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 20 maja 2019r. 

Adm-290/106/19 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 
komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" SPRAWA WSA-ZP-
07/2019 - działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmian 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Pytanie 1. 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie opisu komputerów stacjonarnych (Załącznik 
nr 6A do SIWZ) Dotyczy pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści, jako równoważną obudowę o wysokości 40 
mm z uwzględnieniem tolerancji +/- 5%? 
Odpowiedź. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 2. 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie opisu komputerów stacjonarnych (Załącznik 
nr 6A do SIWZ) Dotyczy pkt. 8 i 27. 
„suma wymiarów: szerokość i głębokość nie mniejsza niż 360 mm i nie większa niż 400 mm" 
„suma wymiarów: szerokość i głębokość mniejsza lub równa 360 mm" 
1) Czy określenie „suma wymiarów" odnosi się do wyniku dodawania miary szerokości i głębokości 

obudowy i łączny wynik powinien mieścić się w zakresie 360-400mm? 
2) W jaki sposób pogodzić zapis określający minimalną dopuszczalną sumę wymiarów obudowy z 

dodatkowo punktowanym kryterium przyznającym punkty za obudowę mniejszą niż dopuszczone 
minimum? Jedynym dostępnym na rynku komputerem którego suma wymiarów szerokości i 
głębokości wynosi równo 360 mm jest Dell Optiplex MFF (modele: 3060, 5060 i 7060) co nasuwa 
podejrzenia, iż Zamawiający niezgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp opisał przedmiot zamówienia w 
sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź. 
Tak - Zamawiający potwierdza, iż użyte w treści słowo „suma" to wynik dodawania. 
Zamawiający zmienia treść SIWZ w konsekwencji powyższego: 
pkt 8 [Obudowa] Załącznika Nr 6A zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie: 
„Typ obudowy przystosowany do procy w pionie i poziomie o maksymalnych wymiarach w pozycji 
poziomej: 
- wysokość maks. 40 mm (rozmiar bez uwzględnienia nóżekj, 
- suma wymiarów: szerokość i głębokość nie większa niż 400 mm." 
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pkt 27 [Obudowa] Załącznika Nr 6A zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie: 
„- gniazdo linki zabezpieczające, 
- wysokość maks. 40 mm (rozmiar bez uwzględnienia nóżek) a suma wymiarów: szerokość i głębokość 

mniejsza lub równa 360 mm" 

Pytanie 3. 
Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne komputer, którego suma 
wszystkich wymiarów (wysokość x szerokość x głębokość) będzie mieściła się w zakresie 400 - 460 mm 
i jednocześnie wykreśli dyskryminujący zapis przyznający dodatkowe punkty w przypadku 
zaoferowania wyłącznie komputera firmy Dell? 
Odpowiedź. 
Zamawiający w kwestii wymiarów komputera wypowiedział się w odpowiedzi Nr 2 i w konsekwencji 
tego zmodyfikował treść pkt 8 i 27 Załącznika Nr 6A. 

Pytanie 4. 
Czy w przypadku zaoferowania komputera z dyskiem SSD ze złączem M.2 Zamawiający dopuści montaż 
ww. dysku przy pomocy dedykowanej śrubki? Jest to rozwiązanie stosowane przez wszystkich 
producentów. 
Odpowiedź. 
Tak - w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę komputera z dyskiem SSD ze złączem M.2, 
Zamawiający dopuszcza montaż ww. dysku przy pomocy dedykowanej śrubki. 

Pytanie 5. 
Dotyczy pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dwa złącza cyfrowe zamiast 
jednego cyfrowego i jednego analogowego (VGA)? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez 
producentów komputerów. Złącza analogowe, jako przestarzałe zostają wycofywane z nowych 
urządzeń. W przypadku jeśli złącze VGA jest niezbędne Zamawiającemu, czy dopuści możliwość 
dołączenia przejściówki HDMI-VGA umożliwiającej podłączenie monitora wyposażonego w złącze 
analogowe? 
Odpowiedź. 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 6. 

Dotyczy pkt. 23. Czy Zamawiający usunie zapis nakładający wymóg zaoferowania komputera który 
został wyprodukowany w 2019 r. w ilości nie mniejszej niż 10 000 szt.? Jest to zapis dyskryminujący 
zarówno wykonawców jak i producentów komputerów. Zamawiający wymaga oferty na specyficzny, 
niszowy model komputera, którego popyt jest znacznie ograniczony. Spełnienie wymogu produkcji 
10 000 szt. (niniejsze zamówienie obejmuje zaledwie 180 szt.) przed połową 2019 r. danego modelu w 
konkretnej konfiguracji jest niemożliwe do spełnienia przez większość światowych producentów. 
Połączenie tego oraz pozostałych zapisów SIWZ (wymiary obudowy) uniemożliwia uczciwą 
konkurencję i wprost wskazuje na produkty firmy Dell. Dokumenty będące szczegółowym 
zestawieniem ilości wyprodukowanych komputerów w danym roku nie SQ dokumentami możliwymi 
do zdobycia przez wszystkich wykonawców. Pozostawienie kwestionowanego zapisu sprawia, że to 
przedstawiciele firmy Dell zdecydują, któremu ze swoich partnerów takie dokumenty udostępnią, de 
facto to firma Dell zdecyduje który z wykonawców będzie miał możliwość pozyskania zamówienia. 
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Zamawiający zmienia treść SIWZ w konsekwencji powyższego: 
pkt 23 [Produkcja] Załącznika Nr 6A zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie: 
„Komputer produkowany seryjnie», oferowany model komputera wyprodukowany w 2019 roku, seria 
oferowanego komputera wyprodukowana od początku produkcji w ilości min. 10 000 sztuk -
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 

W związku ze zmianami zapisów Załącznika Nr 6A o których mowa w odpowiedziach Nr 2 i 6 
Zamawiający załącza poprawiony i ujednolicony Załącznik Nr 6A do SIWZ (wer. 1.1). 
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się 
integralną częścią SIWZ. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Załączniki: 
Poprawiony Załącznik Nr 6A do SIWZ (wer. 1.1). 

Uwaga: Działając w oparciu o ustalone zasady korespondencji, które zgodnie z wyborem zamawiającego zostały sprecyzowane w treści SIWZ 

przedmiotowego postępowania - Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszej korespondencji. Potwierdzenie takie 

należy przesłać zwrotnie na adres email: piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl lub zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl 

DYREKTOR 
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