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Braniewo, 1.03.2013 r.  

 

 

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na 

podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy  z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam, co następuje: 

 

 

 

 

Pytanie 1: 

Według naszej wiedzy, wyspecyfikowana przez Zamawiającego drukarka atramentowa, 

została już wycofana ze sprzedaży. Następca nie posiada podajnika ADF ani podajnika 

ręcznego na 50 arkuszy. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści zaoferowania w oby 

tych przypadkach 35 arkuszy. 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zamawiający dopuszcza drukarki z podajnikiem 35 arkuszy. 

 

Pytanie nr 2: 

Zapoznając się ze specyfikacją projektu słusznie zauważyliśmy, iż część komputerów 

zostanie przekazana najuboższym mieszkańcom gminy, Zamawiający powinien 

minimalizować obciążenia finansowe związane z przyszłym użytkowaniem zestawów 

komputerowych, w tym rachunki za zużycie energii elektrycznej. Jak powszechnie wiadomo, 

większa moc zasilacza wpływa bezpośrednio na większe zużycie energii, a tym samym na 

wyższe koszty użytkowników sprzętu, nie wypływa natomiast na działanie komputera, jego 

wydajność oraz codzienne funkcjonalności. 
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Nadmienię również, iż wyższa moc zasilacza nie gwarantuje rezerwy i pracy przy mniejszym 

obciążeniu, gdyż powszechnym mankamentem zasilaczy o o zbyt dużej mocy są straty energii 

doprowadzonej do zasilacza, która później nie trafia do podzespołów, jest natomiast tracona. 

Określenie mocy zasilacza na poziomie 500W przy wykorzystaniu komputera do celów 

opisanych przez Zamawiającego w wymaganiach SIWZ jest nieuzasadnione i naraża 

zamawiającego na skutki straty energii oraz wyższego poboru energii. Zastosowanie zasilacza 

o mocy 320W spowoduje uniknięcie takich strat i wymusi na Wykonawcy zaoferowanie i 

dostarczenie komputerów zoptymalizowanych pod kątem efektywności. W związku z 

powyższym wnoszę o dopuszczenie komputerów z zasilaczem o mocy 320W spełniającym 

wymagania SIWZ. 

Ponadto zapis ten – wymaganie zasilacza o min. 500W ogranicza możliwość złożenia oferty 

przez czołowych producentów komputerów, co narusza zasadę uczciwej konkurencji. 

Poprzez ten zapis wykluczone zostają wszystkie markowe komputery przeznaczone do 

użytkowników domowych i małych firm, gdyż posiadają zasilacze o mniejszej mocy przez co 

czołowi producenci zmuszeni są zaoferować wysokowydajne stacje robocze, które są dużo 

droższe i wykorzystywane w zdecydowanie bardziej zaawansowanych technologicznie 

przedsiębiorstwach. 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający nie dopuszcza komputerów z zasilaczem o mocy 320W. Podzespoły stacji 

roboczych opisane w SIWZ, wymagają zasilacza o większej pojemności. Jednostka z 

zasilaczem o mocy 320W nie spełni wymagań wydajnościowych zawartych w SIWZ. 

 

Pytanie nr 3: 

Zapisy załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy §8 pkt 2 naruszają Ustawę o Zamówieniach 

Publicznych. Ustawodawca w art. 151 pkt 3 nakazuje zwrot 30% należności wysokości 

zabezpieczenia najpóźniej w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
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Zamawiający dokonał korekty SIWZ. Proszę się zapoznać z aktualizacją SIWZ z dnia 

1.03.2013r. 

http://gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok 

 

 

 

 

W imieniu zamawiającego: Jakub Bornus. 

 

                       

http://gminabraniewo.pl/cms/index.php/przetargi/209-przetargi-2013-rok

