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Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu 

o udzielnie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 214 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby 

Politechniki Lubelskiej 

 

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie 

odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania treści SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła w następującym 

zakresie: 

 
Pytanie 1: 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2. 

Obecne zapisy uniemożliwiają zaoferowanie innego komputera niż HP EliteDesk 800 G5 SFF co jest niezgodne z ustawą 

PZP. Ponadto dodatkowe kryteria oceny umożliwiają osiągniecie maksymalnej punktacji tylko poprzez zaoferowanie 

komputera HP EliteDesk 800 G5 SFF. 

1. Czy Zamawiający dopuści w części 1 i komputer Dell Optiplex 7070, który w BIOS nie posiada możliwości odczytania 

daty wydania wersji BIOS, a w BIOS umieszczona jest informacja o dacie produkcji komputera? 

2. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z opisu przedmiotu zamówienia Część 1 Komputer biurowy mówiący o 

automatycznej aktualizacji BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchomiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Jest to 

funkcjonalność unikalna dla jednego producenta (HP Inc) co stanowi naruszenie przepisów PZP. 

 

Dodatkowo wnosimy o zmianę lub usunięcie kryterium oceny : 

•możliwość zamontowania w obudowie min. 2 dysków 3,5” 

•min. 2 szt M.2 PCIe x4 dla dysków SSD 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dla punktu 1 i 2 akceptuje uwagi Wykonawcy i dokonuje niezbędnych zmian w SIWZ w tym zakresie. 

Treść modyfikacji w dalszej części informacji. W odniesieniu do wskazanych kryteriów oceny ofert Zmawiający 

pozostawia je bez zmian. 

W zawiązku z powyższym Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ w zakresie zał. Nr 1 do SIWZ - 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2: 
Obecnie jest: 
Możliwość odczytania z BIOS:  

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 

Powinno być: 
Możliwość odczytania z BIOS:  

1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji lub umieszczona w BIOS informacja o dacie produkcji komputera 

Wykreśleniu z opisu podlega następujący zapis i staje się nieobowiązujący: 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS 

przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
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Pytanie 2: 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę opisu przedmiotu zamówienia dla części 3 i 4 

Obecne zapisy uniemożliwiają zaoferowanie innego komputera niż HP EliteOne 800 G5 All in One co jest niezgodne z 

ustawą PZP. Ponadto dodatkowe kryteria oceny umożliwiają osiągniecie maksymalnej punktacji tylko poprzez 

zaoferowanie komputera HP EliteDesk 800 G5 All in One. 

1. Ponieważ Zamawiający w konfiguracji podstawowej nie wymaga napędu optycznego zwracamy się z prośbą o 

wykreślenie zapisu mówiącego o możliwości wymiany napędu optycznego w ramach bez narzędziowej obsługi obudowy 

oraz o możliwości odczytywania z BIOS informacji o modelu napędu optycznego 

2. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w części 3, komputera Dell Optiplex 7470 AIO posiadającego zasilacz o mocy 

155W i sprawności 82% przy 100% obciążenia? 

3. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w części 3, komputera Dell Optiplex 7470 AIO posiadającego port video HDMI 

1.4 ? 

4. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie w części 4, komputera Dell Optiplex 7470 AIO posiadającego zasilacz o mocy 

240W ? 

5. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu z opisu przedmiotu zamówienia Część 1 Komputer biurowy mówiący o 

automatycznej aktualizacji BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchomiania 

systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Jest to 

funkcjonalność unikalna dla jednego producenta (HP) co stanowi naruszenie przepisów PZP. 

Dodatkowo wnosimy o zmianę lub usunięcie kryteriów oceny : 

Złącza na płycie głównej: 

- min 2 szt M.2 PCIe dla dysków SSD 

Złącza na obudowie: 

- Co najmniej 2 x USB 3.1 Gen typu A na bocznej lub spodniej ścianie ekranu (w tym co najmniej 1szt. 

Pozwalająca na ładowanie urządzeń zewnętrznych) 

- Co najmniej 1 x USB 3.1 Type-C Gen 2 

Ponadto wnosimy o zmianę kryteriów oceny dla części 7 komputer mobilny z: 

Co najmniej : 

2x USB typu C (w sumie) 

Zawiasy 180 stopni 

Waga max 1,8 kg 

 

30 

Na: 

2x USB typu C (w sumie) 10 

Zawiasy 180 stopni 10 

Waga max 1,8 kg 10 

 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na pkt 1 Zamawiający akceptuje.  

Wykreśleniu z opisu dla części 3 i 4 podlega zapis o możliwości wymiany napędu optycznego w ramach bez 

narzędziowej obsługi obudowy oraz o możliwości odczytywania z BIOS informacji o modelu napędu optycznego. 

W odpowiedzi na pkt 2 Zamawiający dopuszcza. 

W odpowiedzi na pkt 3 Zamawiający nie dopuszcza. 

W odpowiedzi na pkt 4 Zamawiający dopuszcza. 

W odpowiedzi na pkt 5 Zamawiający wykreśla zapis.  

W odniesieniu do wskazanych kryteriów oceny ofert Zmawiający pozostawia je bez zmian. 
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Wykreśleniu z opisu dla części 3 i 4 podlega następujący zapis i staje się nieobowiązujący: 

BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS 

przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 

podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ w zakresie zał. Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia dla części 3 i 4: 
Obecnie jest: 

Zasilacz wewnętrzny o mocy min 150W i max 220W i sprawności min  85% przy 100% obciążeniu zasilacza. 

Powinno być: 

Zasilacz wewnętrzny o mocy min 150W i max 240W i sprawności min  85% przy 100% obciążeniu zasilacza. 

 
 

 Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia 

treści niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ 

i załączników do SIWZ pozostają bez zmian.  

 Modyfikacja nie wprowadza zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

                  

                      

    Rektor Politechniki Lubelskiej 

    Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 
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