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Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.:
Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - Etap
III - Część I; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion ”
Do siedziby zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zapytanie nr 1
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymagania zawartego w Rozdziale 2 - Opis przedmiotu zamówienia
zgodnie z którym należy dołączyć do oferty oświadczenia producenta sprzętu tj.: Poz. I – Laptop.
„Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane
z serwisem.
Pragniemy nadmienić, iż producent sprzętu nie jest stroną w przedmiotowym postępowaniu, natomiast
Zamawiający może żądać dokumentów wyłącznie od Wykonawcy, którym według art. 2 ust. 11 ustawy
Pzp jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
Co więcej, żądanie jakiegokolwiek dokumentu będącego oświadczeniem producenta sprzętu ogranicza
uczciwą konkurencję i eliminuje większość wykonawców mogących złożyć ofertę w niniejszym
postępowaniu, ponieważ to producent sprzętu zadecyduje u tym, której firmie wystawi tego typu
oświadczenie. Natomiast pozostali wykonawcy nic będą w stanie złożyć swojej oferty bez narażania się na
jej odrzucenie tylko i wyłącznie z powodu braku oświadczenia producenta sprzętu, które nie jest
powszechnie dostępnym dokumentem.
Powyższa sytuacja oznacza, iż w rzeczywistości to nie Zamawiający, ale producent sprzętu zadecyduje,
która firma zdobędzie dane zamówienie i za jaką cenę, gdyż otrzymanie oświadczenia producenta, które
jest wystawiane na konkretnego Zamawiającego i pod konkretny przetarg oraz na konkretnego oferenta,
wiąże się także z wyższą ceną, jaka zostanie udzielona przez producenta na jego sprzęt,
Raz jeszcze pragniemy podkreślić, że producent udzieli wsparcia jednej firmie, ale przede wszystkim
odnośnie oświadczenia. Natomiast oferowana cena wbrew powszechnej opinii nie będzie ceną
najkorzystniejszą, gdyż otrzymanie ww. oświadczenia producenta wiąże się z wyższą ceną sprzętu
i całego zamówienia, zaś pozostali oferenci mimo niższych cen ofertowych i tego samego sprzętu zostaną
odrzuceni z przedmiotowego postępowania tylko i wyłącznie z powodu braku oświadczenia producenta
w powyższym zakresie.
Tym samym Zamawiający pomimo braku złej woli w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia
naruszył zasady uczciwej konkurencji uniemożliwiając złożenie ważnej oferty więcej niż jednemu
wykonawcy. Co więcej Zamawiający naraża się na nieefektywne wydatkowanie środków publicznych
jakimi są dotacje z Unii Europejskiej oraz na duże prawdopodobieństwo unieważnienia niniejszego
postępowania, co miało miejsce w przypadku zamówienia publicznego finansowanego ze środków
unijnych nr Ośw. 341/2/2011 z dnia 14 marca 2011r. ogłoszonego przez Zamawiającego - Miejski Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie.
Wobec powyższego prosimy o wykreślenie zapisu, zgodnie z którym należy dołączyć oświadczenie
producenta laptopa.
Odpowiedź 1
Zamawiający dokonuje zmiany poprzez wykreślenie zapisu Rozdziału 2 - Opis przedmiotu
zamówienia w proponowanym przez Wykonawcę zakresie: „ dołączyć do oferty oświadczenia
producenta sprzętu tj.: Poz. I – Laptop - Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści SIWZ i ogłoszenia, zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 10. 07 . 2014r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia
10 . 07 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)

