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Nr sprawy: AZP-240 /PN-p14/010/2013-21 
 
                                    Wykonawcy wg rozdzielnika 

  
                                                                                                           Data 05.03.2013r. 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  
200 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
 
Dostawa nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla jednostek organizacyjnych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części. 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II informuje, iż w dn. 04-05.03.2013r. wpłynęły wnioski  
 o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań       
 i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła pytania.  

 
Zapytanie 1: 
„dot.: zał. Nr 3A do SIWZ, Część 3, zadanie 6. tabela parametr: Złącza zintegrowane  
Widnieje tu zapis: „6x USB”. Komputer AIO spełniający ten zapis SIWZ jest produkowany przez jednego 
producenta jakim jest firma HP.  
Przedmiotowy zapis ogranicza tym samym zasadę uczciwej konkurencji, która jest jedną z trzech 
podstawowych zasad, na której opiera się prawo zamówień publicznych. Znajduje ona swoje rozwinięcie 
m.in. w przepisie art. 29 ustawy PZP. W świetle tego artykułu zamawiającemu nie wolno określać 
przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. 
Pytanie: Czy w związku z powyższym, w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji, zamawiający 
wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego zapisu SIWZ, poprzez modyfikację ww. zapisu w postaci (…) 
5x USB? 
Pozwoli to nie tylko na przeprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującym prawem 
zobowiązującym Zamawiającego do utrzymania zasady uczciwej konkurencji, ale i na zaproponowanie 
szerszej oferty markowego sprzętu w  korzystniejszej cenie.” 
 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający pragnie podkreślić, iż przedmiotowy zapis nie ogranicza zasady uczciwej konkurencji, 
został on przygotowany zgodnie z art. 29 ustawy Pzp. Z wiedzy jaką posiada Zamawiający, na rynku 
funkcjonuje kilka konkurencyjnych modeli spełniających postawione w SIWZ wymagania. Zamawiający 
wymagając 6 x USB nie określił umiejscowienia tych złączy na obudowie komputera. Zamawiający podał 
jedynie ogólną ich liczbę, co w żaden sposób nie wskazuje na konkretnego producenta. Jednakże,   
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i dopuszcza także rozwiązanie w postaci 5x USB dla 
zapisu w zał. Nr 3a do SIWZ tj. Formularzu oferowanych parametrów technicznych w Części 3 dla 
zadania 6.  
 
Zapytanie 2: 
„Szanowni Państwo zwracamy się z prośbo o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące 
Części 4 - Dostawa urządzeń drukujących i skanerów dla jednostek organizacyjnych KUL: 
Czy dopuszczają Państwo urządzenie o wysokości 605 mm zamiast 530 mm?” 
 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 605mm. 
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Zapytanie 3: 

 „Czy dopuszczają Państwo urządzenie o prędkości drukowania i kopiowania w kolorze format A3          

 z prędkością 14 str/min zamiast 17 str/min?” 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o prędkości drukowania i kopiowania w kolorze format A3               

 z prędkością 14 str/min. 

 

Zapytanie 4: 

 „Czy dopuszczają Państwo urządzenie o optycznej rozdzielczości skanowania 600 x 600 dpi zamiast 

1200 x 1200 dpi?” 

Odpowiedź 4: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie o optycznej rozdzielczości skanowania 600 x 600 dpi. 

 

Zapytanie 5:  

„W wierszu Wyposażenie widnieje zapis „zapas oryginalnego tonera na 10000 stron”. Czy mamy przez 

to rozumieć łączną wydajność tonera w opakowaniu z urządzeniem i dodatkowego pojemnika, czy może 

wydajność dodatkowego tonera poza dostarczonym w opakowaniu z urządzeniem?”  

Odpowiedź 5: 

Zamawiający żąda dostarczenia dodatkowego tonera o wydajności 10000 stron. 

 

Zapytanie 6: 

 „Czy dopuszczają Państwo urządzenie z procesorem 533 MHz zamiast 600MHz?” 

Odpowiedź 6: 

Zamawiający dopuszcza urządzenie z procesorem 533 MHz. 
 
 
Zapytanie 7: 
„Czy w części 6 zadanie 2 zamiast pamięci SO-DIMM DDR2 1GB 800MHz CL5 może być pamięć SO-
DIMM DDR2 1GB 800MHz CL6.” 
Odpowiedź 7: 

Zamawiający w części 6 zadaniu 2 dopuszcza zaoferowanie pamięci SO-DIMM DDR2 1GB 800MHz 
CL6  
 
 
Treść SIWZ wraz z załącznikami należy odczytywać z uwzględnieniem ww. zmian, a odmienne 
uregulowania zawarte w SIWZ są nieobowiązujące. 

                                                                                                               PODPISANO 
                                                                                            /-/ Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL 
                                                                                                                 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL                                       

 


