
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 28 maja 2019r. 

Adm-290/112/19 

WYJAŚNIENIA 
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 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1. 
W załączniku nr 6a część 1 punkt Obudowa Zamawiający formułuje warunek aby „suma wymiarów: 
szerokość i głębokość była nie mniejsza niż 360mm i nie większa niż 400mm.Jednocześnie Zamawiający 
w punkcie 27 Wymagania dodatkowe - formułuje wymaganie faworyzujące rozwiązanie jednego 
producenta - firmy Dell zawężając sumę wymiarów podlegających dodatkowej punktacji tylko do 
wymiaru 360mm poprzez zapis „-suma wymiarów: szerokość i głębokość mniejsza lub równa 360mm). 
W związku z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji czy zamawiający zrezygnuje z 
faworyzowania producenta Dell poprzez wykreślenie w linii LP 27 punktowanego wymagania 
dotyczącego sumy wymiarów lub tez zmodyfikuje zapis dopuszczając sumę wymiarów głębokość i 
szerokość większą zaledwie o 2mm to jest 362mm jako punktowaną dopuszczając w ten sposób do 
uczciwej konkurencji innych wiodących producentów którzy będą również premiowani przy ocenie 
tego parametru. W naszym przekonaniu zwiększenie premiowanej dodatkowymi punktami sumy 
wymiarów tylko o 2 mm w żadnym stopniu nie wpływa na cechy funkcjonalne produktu a utrzymanie 
zapisu SIWZ dotyczącego tego parametru mogłoby jedynie w naszej ocenie faworyzować producenta 
sprzętu jakim jest firma Dell. 
Odpowiedź. 

Zamawiający nie zgadza się z opinią Wykonawcy, iż faworyzuje jednego producenta sprzętu, warunek 
ten spełnia więcej niż jeden wiodący producent komputerów. Zamawiający nie dopuszcza zmiany 
treści SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie 2. 
Dotyczy: Wymagania minimalne w linii LP.17 Opis: BIOS w załączniku nr 6a część 1. 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zamiast informacji o obsadzeniu slotów pamięci w BIOS 
dostarczenie rozwiązania, w którym w systemie diagnostycznym zaimplementowanym przez 
producenta w komputerze i uruchamianym z poziomu BIOS, będzie dostępna informacja o ilości 
zainstalowanych kości pamięci RAM wraz z ich pojemnościami? 
Odpowiedź. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 
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Pytanie 3. 
Dotyczy: Wymagania minimalne w linii LP.9 Kamera w załączniku nr 6a część 2. 
Czy Zamawiający pod pojęciem lMpx ma na myśli powszechnie stosowana kamerę posiadająca 
rozdzielczość 0,92Mpx często oznaczaną w specyfikacjach jako HD 720p lub również jako lMpx 
(w domyśle zaokrąglenie z 0,92Mpx). W naszym przekonaniu różnica w rozdzielczości kamery 
pomiędzy 0,92Mpx a rzeczywistym lMpx nie ma wpływu na funkcjonalność urządzenia a jednocześnie 
umożliwia w ramach uczciwej konkurencji złożenie atrakcyjnej cenowo oferty innym wiodącym 
producentom notebooków businessowych. 

Tak - Zamawiający uzna za kamerę spełniającą warunek rozdzielczości (lMpx) - kamerę która posiada 
rozdzielczość 0,92Mpx oznaczaną w specyfikacjach jako HD 720p lub również jako lMpx. 

Wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią 
SIWZ. Wyjaśnienia SIWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

Odpowiedź. 

D Y R E K T O R S Ą D U 

Piotr Kosicki 

Strona 2 z 2 


