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} F9rtepownniu rr udziolsnie **rł:ćwienia publicancgo, pfowfidtÓflyffi yr&?,]v{iłjckł s*r*d*k Pomocy
$p**ceaej rlł $d*ńgku, e'wmydłloj Złmawiąjqpyre, w tr}tie prłsatrgi' niłogrłtri**nsso n* dostawę
$erw{r*" komprtcrdw i nkcł*oriów kornputcrowych {nr qprau'1rP*.tryxe.I'ląe-3ąty*si

1' ?tiuł*ą: na pxist*włe afi" l{{) ust. 1 i 3 w zwił&ku zarf' 119 ust. 1 ustłrły r dnit 29 stycmia
?004 r' *avł* zenłówień ;rubliczlych itj' f}u' U. z }.łfi"| r' Nr f23 p*". tsos z pźn. im:1
rwałej dalcj Ustrwą vnog& w imiłniu MC$I Ltd. $p. z o' o. * łwan*j dłtej Piotasojącym.
pr$tł.ql wc,bec crynnofui p{djętych przłł ftmłwiajqpego '.v przedmiłio*ym postę1rorłaaiu,
p|egajqeyeh aa opisit pffirdn:istu łamÓrvicnia w s6lsób niezgodny z przepisanii ust4n1
i un iem ożliw iaj 4py Protesalj ry *rnu lła'.łni* włłncj oferty.

2, Czyrrntlśriom dckonanyrn przez Zamawiajqcego esfuucam narusxaie:. arź 7 lr$t' l Uste$*. pspl.fsx ni"xttchowanic ra*ał|y uczeiw*j kotkur*ncji i równpgo
trłłtrvłłnia tłykon$łĆów'- afi' e$. 29 ust. l i **t. l poprrez npisanie prztdmiotu glm&łićffiig w sp**rb uni*rnożlirn'iający
Protłstujryernu ałoinni* yrażn{ oferry i rtzystcanio zarnÓ,więnia.

}" Nł *kurek niepr*wldtowcgo deiałani* Złrnawiająpego pol*głjąp*go n* prorładłeniu pł*ępowania
niczgodłie a precpi*ami tlraiyy ofł,z wsk*eanyłh po*yżfj czrynnclści fanrawĄiącego
w prłedmiiłtowym isfięp0r'rgniu intęros pfa}f'ly Protestującrgo rt uzyskaniu armówicnia rlo:znał
uszczerbku. Prntesrujący umaje znt&m' * prłry*hgu1e mg p{&wo do rkorey*ania zł fuodgw
łcłr*ny prarłnej prz*widłiaaych LI*tłvą

4 Zrvłswsxy. iŹ *.pcyfikłnj* istntrycil rryanrnŁ*w zarnÓwięlli* (dąloj $IW3} łostsłs ułnigłecasna
n* stronił iutemetowej {anawi1"lłł*go w dniu l? listopadł 20*ł r,, * niłid*ry protłrt j*st
}vnsscony do Zamawiaj{cę.$io'w dniu lg lisfłp*da 2$ss r' omfir.'ą żł Protenljąpy jcąynił zadość
wymaganiom af.t' l E0 uct. f U$ullły'

5. Wskaa.ljąp na porryżs.re' wrlos?4 t::

ulvzględn ien ie prote$tu'
d*konanie modfrk*cji slu?' w przeciwnyru rły"parlku tyknz.ane
Za nraw iaj 4c e g0 m o gą by'c priryt e-v-n ą un i eważn i en i a priltdm ioto*e gł
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azilsł'DHIaitłIu
A'' l ust l tJ*tawy, l'tóry mÓwi, iz Zrmowiłjqcy p€ygstslYxj$ i pr:eprcwxdzs posttpCIwinis
g udlielerrit zamórłienia w *po*ób zap*wniający r,*chłlvanie ucaciń; ionkur*ntji o.* ,oy,n.
traktowani* wykclnłrłtćw-jest klaueulą gonralną a kórcj wyrrih:a dla f*rn*wi*jące$o mnim#ol*
prze*trl*gania zas*dy konlrrrr*nłji i r*wncgo tralr.torvania *yŁłn*rłc&w" rrrł*trzngai'ie tych dwgch'ł1w4 y1*łvi połJsuwł rln xgodnego z 

''raw*rfi 
rtzisł$ł* Z,arn*wiliąxgo' 

"a 
r*aiizacJa ich

tlicvlątpliwit stąuowi też srvo'śą gwsr*naję presjrzry.sbści ty{h deiałan.

W dnirr l2 listop*da ?f0& r. na *n:rnic i&tłrastCIlvęj 7*rn*xiaj6cgo ukłzłta się sp*c1,fikacjł i*totrrych
rłarunkÓrt łaffi<iwi*rria w po*Ęprwef:iu o udzi*lonię zamówiaria publioangp, w Ębi* prz*tdr5u
nieogranicz*neB* ne dosta*ę s#t1trtfą kompatcrów ł akccsoriÓiv kompicrowycit tni 'po'ivP$'WKA. l.343.3ą i y08i'
Pa zapłznłniu *ię z ts*ii*ią $IWZ Prurcsfuj$y *twicrdził, i* npix przcdniotł aałnórł'ienia jost
qoP!|ru:weuy w sposÓb ogl*niczają*y uoz*ivą honkurencję, a więc n*rusrąiąsy p*dsta**wą ełedę
udeitlania łamówi*ń p*bliczn3'eh.

Dzislanie 7..amarvĘą**go prow*dłąoł do ograniczłnia możlivło{ł.i gd:ir}B wy*oułwĆów
w p{'$tłpownniu p*l*g* n* poxra*.ioniu w $|WZ uryffiłsarl odroozqpyłh '*ią &t eamtn'i*nich
ł*mpul*rÓw pe*nośnych. kł:npqlerów s{gojon€łnycĘ monilor srau s*rwan, któro opanicizją
w a]a{ru} sposób mażliwo*ć &łfęrov/flnia jakitgokolwłłk inrogo pfsddrtu nit sprzęt kornpatrrri.r*y
nałki}ell, :

Załrat.ia.iq5y \ły$a{!a łby of*ruwtn* kłmput*ry. m*.jornruł poriad*łyl
płytę głÓwną elpmjektowaną prżeg praducent,n jcdno*tkj cęntralnoj kooputerą '* kiewislufę Óznecz$ną logcr producrnta knmputerą

" llty$u ę,anw;.wn*,1ago produccnt* kłmputerą
- ab} komputer stałjonarny był wypo*ażłny w wia*lny śy*t€m di*gr*ortycłny słuąpy: do

sy6ft*łit"swani$ i dingnłer:*ałi* pnńtemów * kompltorłnr i jęo |componł*tani,
* w *ztzcgÓln*$*i mugi *ygnalie*wać:
* prrcbirg pr*cedury Pf.)ST,
* $uta ltontralnych BtS$n-
* a*arii proĆffsf* lu,b pa*ięci pcdręcenęj }rsc*soral
* upzkodzenia łub breku pamięei frAh{, uc*cdz&ni* złqgzy PĆl, kor6rolara Vide*, dyrku

trł*rc&g*, płrqy głńęne, konrłlera Us$,
- tlbud*wę otrviermą b*z h**i*ełnofui u{yci* naraędzi (wyklucra lię nżycia' rvkrętÓw lub &ub

nlotylkovych). ,

Źam*wiłjący Ęvma*a takze, aby oferc'wany serwer;-* pasiadał p}ytę głńrvną łapr*jektowaną pp.{i producenta serwgr* i o:rraceaną j*go alakicnl
tffnsvr'!/m^

* oświarleacoił pr.odxcent* B&ffsrą
pv*ranepj*ych of*rent* lub firmy
iłlł|lqł.anr e *rwisem.

że ,*. praypadku *is *'3"wiq6lrrani* się e oborł'iłiklw
serwisuj{łej, przojmic *a sieŁie w*elkłg aobowiątsrria

Z*mawi*jący lyyffasa! aby moaitrrry posildaty:
b.!pałĆ offaczeni* |clgłl pmducenlo jłdnostki centralnaj,

Ęłł ilqgqQ1sl ?t r00?05e
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.. o$wirdgzeni* producont* kolnputar', ż& -* prrypadku nie wyrviąąnvtnio *ięgwaranryjnych ofęrong lub iinrry seryisujłcej, przejrnie ns ricbie wszglkie
u, w* iąe*ne z ser$,is&m'

Ftłłdro Zamewejłpy rv}rha&e dla kompu*rów przcnośnycŁ:* zasilasła c* wad:p m*ksymłlnic 0,3? kg,

. "Yag?i,3by łłmpu|er mrcitł pasiadu lamph lron#olnc (dt*,s sfutrye do
Prablemswz trampfie"effi. " fi

cąytnika kert 8r,v1, 
:-i aświądcuł*ia pnrduccntł k*mprrterą *e .*.pre3p*dku nk *vwięywanh się z obowią&bÓwgwaran*yjnych *f*rcnta iub |iory *orwisqjącei, prz*jmie ru 'iiti' o.*zęlki*_zob*wiąłdnie

:rvią&łn* z gclwisam. 
.;

Zdłnicrn Frctentującngo xrysa*złg*lnicnr po."y*źrj *.erunki uniemożlir,viąią *aof*rorvan1ł innŁgosruęłju ttif sęrrryer, kornputor1o.' k|awiatury. nysĄi. i mo*itory n'"*i ńii' tvlil--'#"p'"a***ffitĘwni dosłafi:zenie prod*kr*" {óry sp*łni wsŁvxtie rł1,mienion*.warunki. uui.o*iłi.fzRacarioograniłra mctliwość z*ofęmwanja poduktów i*wnowłbrycb, #yt,'j*o taŁi:, nic Ęł6pu.;ą nr
rynku. Takic dział*nia jcst sprtrctnf i załMą uczciwej xonliułpncii, głyg Z*ntaviający ł.i*..*ępu**xgżłdncj konkuron*Ji' --.-)-' Q-ł|. -*..-rt.ĘJ.t*' a'.&& 

.

xa'naw1ajł*r nie łyjaśnia w sl1YŻ j*i* ercxg*lrc uz*s{dnieni* rn* psł&piffii* wymimion}chparłryż*j w*runkÓw Nie jost wisdo&r dla*złgo*ich spał*i*nle j**t ni*ilęan* ola-fr:ł1cjanc*Eria
Z*mar''łiłjąc*go lub c* nąimniej kofii$exi* z,$wodu .i**sóI''ń{;i;lń;bi;;;;fi* e**zamawiająnego. hotcrtqjąfry j*rl łdaaią.iż,:;żsti nię ist*i{ą rlcyeg*lno ąkoticrnoEci- Jk kt,Órychp'nyiryv *pęt kompuferffłfy rnlłbby 

-fiY:T* 
j.d'i.,ilą ;j;ś.' Ń- ńd; ;ńt&;

i penhodzić. od jedncgo produe*tr, to *yrrxlg $twz pńwJop.iolnrc m{ ns c*tu ńJopu srcrśniełb1t slerolc.iego kręgu rłyk*nalt*ów dn ud#afu w postęprnvaniu. ..."_-r"

Nię ma u.lxadnięnią dlx ktlrugo złstaw komputfrsrłY *kładłjry lię z komputłrŁ ,ffiÓltitorł. mysżŁi,
kl*łviatury wypmdukorłłnycĘ f*l róimych produccrrtńi,.uir. firłrk.jrłffiych prz**.j*h'g,;
srdu**nrą ustęporł&by w funkcjan*|nn{cige*tłrvowi lł,yprodukowłngnu p'r*"lsdoubq pro{ucłp*.
Hig:na r*rvlrłoż ż&t*guqs*rni* d|a funk*joar*waria rrr*n{torą *,ysry*v tl*ł-tudn[crłl togo
rs-y-Y kompłtrfs uani*iany 

''* 
j$s* óbudorł'ię' z pervrroŁĘ 

"ń Ń***i on 
"&you.ioo*i 

*i
fiłr**jrna|nośei rprłętu" a je{nił łgrairiixa moż|iwgśr ubiogar,rh sę o prńdmtolowe #llróivienic;';
Prłte*Ę6y qragnił u$ryÓrić .*Yggę Zamłwia$ętgł na fłĘ iż od wig|a mi+*ięcy funkcJonuje. naxtronia lJreędu Zamóqrień Fublicłnych rtltqmcnaac;e opffirowam pr"sz ńłlłnistar*try* śpl"*
Werłn'rętrrnych 1 Adnini*tr*ryi dotyczqp* f$rmałg\łsnił wymagsn. złrn**'ń:ąług" od*'ńni.
krpawan*go sprł{ft komputsrrws$ł mórviącą iz:
'.Pcłdu*s przy$ułswąniłz opisu paran*il-ów tecłaiaaycb $nęta fułtputcttt**gt nh ieu, u.;da
złsad}', mctzliwe". ą. - ,-*.

:Y,ft!ąyit aby je&ułsłka cęntrątnłł łłłtft1łu:tera, futa główna ,,,Onil&t, *|rwł*wa wystłub.|akł*łlwi** i*ne nił.adeżnł* 
{xl?i{...ł,! łeł,y;eiła {wnaatły ad poawenta jedn*stki untralnłj

kłmputer* i ĄĘ a**ww iegn. łosisn l;b łaż źłbi *yły o,yi,*,ił,**, t Ąra1łhłłruw ptzez
pr*dwenta jełnłaki cł ltr*łaej *wnpweła',
- wymagania aĘ obudłwa ory jej eltmenty byty demoawa,anc on& słrwlsowane bez kałiecmościd*rę*anłłjłkicłttrołwi* śrub, ;

z obowiąak*w
zobowiqpłnia
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zamawił-ją*y łli* Frecyzuje tł*żł lugiem rrodye11 której jednostki łenralnrj m*;ą być *:!.:$c,on*
sffi?*T.ii{m*lviają*y Ę*ma&a z*oferawmis l-a"u*u.ii'p""*oni'o* Jr- r 

'i}"y'lil*ono*t*l,
ifąd*nie aby ,4radwent.kłstputaralłę?we?il'Y p,ryya nie wywię1łwałła się t ctbou,ifió**ptałanryjł1łłft altrada .ub lirny serwźst4ęei, inijął na sieb*.{ł*g**ie zpbawię$ąia ał'"iryaz*g senłisem ,, jest taktc cąłkó,łigis niezasaane.; o*,,..ti p'o.i;;il n,.."1,o.slronł rł postępowapiu.Pr*tasrująpy ait rcaumlo.rł*:* *.i'tl-* 

''iu.bń-*lqł,'}"tąj" x*i'o.toni* pr*ditcołta kclmpułnra* pt;irypadku **łwigłrwałinmt'nital.lw. "-.JalJ **ttu vłwtł'$!&E't1l.l Pr*illrcsnt€ xo 
:'

wvmÓg nak.t"pnłnej pagi lłsi|gsta w przypadku komputera pnenośncgo jest egłkowicie bcz.Jłs{i'nai podnhnie jak wymńg cłylnika kart 8u.| 
'iut13in'|ł;*.ry:;lił"p*stawlorry w cclu *gr*nicrryni*mo.eliw*śc.i ł,*ł:fcmralania wftwuiłncgo prł*uce*ta r:iż rnarkj Pgl|' 

,u'la}vl'lry. \ł sclu {)s'1*]

skre.4lone prł*a Źłmłwidąr€g{,,lłi 9Ył tvy"snnia tełbnjc*te i jłk*seiowa w zalaegie prłłdmio*tłarulwienił poMnny cłs*aełaaia dokłrdłiJ i erozumiale orrc*l#i opffi kjffi#{ó*g*iusłrviane ww. prłodrniotowi,^ 
TY3dd;-pcracbnc, #""Ęiu-*''" * wykcnywaaia jpgos*raltowych obowią$ów *-,łłł mogą natornja*t prorładzić o" iiiuzasaanianego fłworyzowmiłkogokolrviek i rym snrnym.d1*rymiilowanł. innv.j' dostawców i *yikonawcó*'t'ałce ojsąpi*rrit0d naceelnych u**A uduigtanig g*mÓwirń E'nt;-*-i: ;,;h fornlpłowgnig wł.runk*wttłd*i*rnych n*lgżv uzaań adłiałanit niedoptłse*i*lne w ilvietle oń**Ęująnych przłpisów.

Bi*rą pow1'źsze porl uwagę Prgresntjłsy wnosi jak na ws1ępi*.

Niniejszy protsst przesyłałny faa*htg fak*Ern rł dniu t9" t l.200s r". t&odnie z att, ź?usł, f ust*niPrgwil uatilówień publicznych pro.*imy * nigr'wlłtmt potrt"rcronx l tłm otm.vmłnin łiłi*J*rĄo


