
MtEJSKI oŚRoDEK PoMoCY SpoŁr'CZNEJ
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Gdańsk, dnia -'u listopada 2008 r.

Zamawiający: Miejski ośrodek

Pomocy Społecznej w Gdańsku,

ul. Marynarki Polskiej 134A'

80-8ó5 Gdańsk,

Protestujący: MCSI Ltd. Sp. z o. o.)

ul.Z. Cybulskiego 3,

00-725 Warszawa.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę serwera' komputerów i akcesoriów
komputerowych.

RozstRzyGNIĘCIE PRoTESTU

Działając na podstawie z art. l83 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U, z f001 roku Nr 223, poz. 1655 z poŹn. zm,) niniejszyn

oddalam protest z dnia l9 listopada 2008 roku złozony pfzęZ Finnę MCSI Ltd. Sp. Z o. o.,

ul. Z. Cybulskiego 3, OO.725 Warszawa, na postanowienia specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postępowaniu prowadzonyn w trybie przetargu nieograniczonego o wańości

mniejszej niz wyrazona w złotych kwota okreŚlona dla dostaw lub ustug w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na dostawę Serwera' komputerów i akcesoriów

komputerowych.

Uzasadnienie:

Protestujący działając na podstawie ań. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych

wnióst protest zarzucając zamawiającefiIu naruszenie art. 7 ust. 1 , art.29 ust. 1 i 2, ustawy

Prawo zamówień publicznych. Zarzuty dotyczą opisu przedmiotu zamówienia oraz nię

zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Protestujący

wniósł o modyfikację treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w podanym
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w proteście zakresie podając uzasadnienie, co do których zamawiający zajrnuje następujące

stanowisko:

l. Ustawa o finansach publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek dokonywania

wydatkow publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania

najlepszych efektów z danych nakładów. Zamawiający ma prawo i obowiązek zakupu

takiego sprzętu, który w rnaksymalnym stopniu zabezpieczy jego rzeczywiste potrzeby,

wynikające Z przeznaczenia (zastosowania) sprzętu' jego funkcjonalności, niezawodności

i kompatybilnoŚci. Dokonując opisu przedmiotu zamówieni a zamawiający zobowiązany jest

do przestrzegania przepisów i zasad określonych, w tyrn zakresie, w ustawie Prawo

zamówień publicznych (.j. Dz. U. z2007 r. Nr 223, poz.1655 zpóżn. zm').

Dokonując opisu dostawy sprzętu komputerowego (w tym przypadku zestawów

korrrputerowych, notebooków i serwera) Zamawiający podał najistotniejsze dla niego

minimalne parametry, jakie ma spełniac oferowany sprzęt. Zapisy te nie zautterająznamion

wskazujących na konkretny wyrób, markę czykraj pochodzenia. Trudno więc w tej sy'tuacji

zarzucic zamawtającemu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców.

Protestujący zarzuca zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. l i ust. 2 ustawy poptzez

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uniemozliwiający Protestującemu złozenie

waznej ofbrty i uzyskanie zamówienia, co do których zamawiający zajmuje następujące

stanowisko:

a) oznaczenia logo producenta klawiatury' myszy' monitora i zaprojektowanie płyty

głównej przez producenta jednostki centralnej komputera,
Zamawtający wyjaśnia, ze określony w SIWZ w}.rnog zagwarantowania przez

Wykonawcę, aby oferowana płyta główna była zaprojektowana na zlecenie producenta
jednostki centralnej komputera jest istotnyrn parametrem mającym znaczente dla
uzytkowania i eksploatacji zestawów komputerowych' Rozdzielenie producenta jednostki
centralnej i płyty głównej, powoduje po okresie gwarancji konieczność współpracy
z większą ilością producentów. Zamawiający dysponując Znaczną ilością sprzętu
komputerowego jest natomiast zainteresowany maksymalnym ograniczeniem kosztów, jak
i nakładu pracy zwięanego z serwisem. Dysponując własnyrni zasobami osobowyni
w zakresie serwisu sprzętu komputerowego prawidłowe i uprawnione jest dązenie do
ograniczenia angaiowanych w obsługę sprzętu komputerowego Zasobów ludzkich, a więc
i środkow finansowych. Nieprawdziwe jest twierdzenie Protestującego jakoby nie było
uzasadnienia dla którego zestaw komputerowy składający się komponentów markowanych
przez roznych producentów nie ustępowałby w funkcjonalnoŚci zestawowi
wyprodukowanemu przezjednego producenta. Wręcz przeciwnie kor,nputer zaprojektowany
całkowicie przez jednego producenta pozbawiony jest cech rriekompatybi1noŚci
wbudowanych w nim komponentów. Zamawiający nie zostaje tyn samym narazony na
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przerzutcanie odpowiedzialnoŚci pomiędzy wytwórcami poszczegolnych komponentów

w przypadku wadliwej pracy urządzenia lub niewłaściwie funkcjonującego oprogramowania
w takich konfiguracjach. W zwtązku z przedstawionymi argumentamt zarzuty Protestującego

w powyzszyn zakresie uwazarn zaniezasadne.

b) wymóg aby komputer stacjonarny był wyposażony w wizualny system diagnostyczny

służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego

komponentami, oraz obudowę otwieraną bez konieczności użycia narzędzi,
Zamawiający źądając w SIWZ wyposazenia komputerów w wizualny system

diagnostyczny dział'a w celu zwiększenia efektywności i optymalnego skrócenia czas\)

reakcji, zarówno serwisu, jak tęz własnych zasobów ludzkich odpowiedzialnych Za

zabezpieczenl'e intbrmatyczne Zamawtającego. W przypadku awarii lub uszkodzenia
jednostki centralnej, posiadając przedmiotowy systenr mozliwe jest szybkie i jednoznaczne

określenię rodzaju awarii, bądż' usterki bez konięczności otwierania komputera

i wykonywania pracochłonnych testów. Dzięki systemowi diagnostycznelnu zalnawiający
dysponuje funkcjonalnoŚcią rnającą zasadnicze znaczenie z punktu widzenia serwisu

i jakoŚci obsługi, zarówno w trakcie, jak i po okresie gwarancji. W przypadku drugiej

f-unkcjonalnoŚci - zatnówienie komputerów, których obsługa serwisowa nie wylnaga

uzyr,vania narzędzi, znacznie ułatwia i przyspieszawsze|ktę prace serwisowe. Trzyletni okres

gwarancji nie zmienia faktu, Że Zamawiający ma prawo do modyfikowania konfiguracji
komputera, a to moze wykonać jedynie poprzez otwarcie obudowy. Poza tym cykl
uzytkowania zestawów komputerowych to u Zamawiającego to 5 lat, więc zamawiane

kornputery eksploatowane będą i serwisowanę przez Zamawtającego jeszcze prZęZ 2 lata po

wygaŚnięciu gwarancji, pomocne w tyn będzie przedmiotowe rozwięanię techniczne nie

wynagające stosowania narzędzt' JednoczeŚnię Zatnawiający odnosząc się do zarzutu

intbnnuje, ze Zamawiający nie wskazuje funkcjonalności oferowanych wyłącznie przez
jednego wykonawcę, bowiem wizualne systemy diagnostyczne i rozwięania technicznę

umozliwiające otwieranie obudowy bez koniecznoŚci uzycia narzędzi Są

rozpowszechnionyrn na rynku rozwiązaniem. Dla przykładu, rozstrzygnięty we wrzeŚniu

br. przetarg na dostawę 25 szt. zestawów komputerowych rozpisany przęz Zamawiającego,
w którym w SIWZ zawarte były powyzsze zapisy wygrała firma Global Technology

Sp. z o.o.' producent zestawów komputerowych marki Global Technology, a nie błędnie

Sugerowany przez Protestującego jako jedyny dostarczyciel w/w rozwiązań producent rnarki

Dell. W związku z przedstawionyni argumentami zarzuty Protestującego w powyzszyn
zakresie uwazam za niezasadne.
c) wymóg wagi zasi|acza do 0,37 kg oraz czytnika kart 8w1 w zamawianych

komputerach przenośnych,

Jak ponownie stwierdza Protestuj ący powyisze w)rmagania: ,,najprawdopodobniej'.
postawione zostały w celu ograniczenia konkurencji. Nie podpiera tego stwierdzęniajednak
jakimikolwiek dowodami, podczas gdy nawet pobiezne sprawdzenie parametrów

komputerów przenośnych aktualnie dostępnych na rynku wskazuje' ie wskazane parametry

nie są cechą szczego|ną dla sprzętu tylko jednego producenta. Wskazanie w SIWZ
wynogów technicznych i jakościowych, dotyczących przedmiotu zamówienia, trudnych do

spełnienia ptzez Protestującego, nie stanowi dostatecznej podstawy do uznania, ze przedmiot

zarnówienia określony został w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. opis przedrniotu

zamówięnia ma umozliwiać dokonanie zakupu zgodnego z obiektywnyni potrzebami
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Zamawiającego i nie naruszac zasad uczciwej konkurencji. Wymóg opisania przedmiotu

zamówienia w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji nie oznacza. Że wynagania
przedmiotowe określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówięnia, pozwolą na udział
w postępowaniu o udzielenie zanrówienia publicznego wszystkim podmiotorn działającym
w danej branzy. Pogląd taki odzwierciedla utrwalona linia orzecznicza Zespołu Arbitrów
(np. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 9 maja f006 r. sygn. akt UZPlZol0-l270l06).
W związku z przedstawionymi argumentami zarzuty Protestującego w powyzsz}m zakresie

uwazam zantezasadne.

d) Zamawiający wymaga zaoferowania jednego typu monitora d|a2 różnych jednostek

centralnych,

Zarzut Protestującego nie ma podstaw w opisie przedrnicltu zamówierria, gdyz

w Zadaniu 2 Zamawtający opisuje dwa osobne typy zestawów komputerowych, kazdy
z monitorem, osobno w pkt. I i 2 Zadania 2. W związku Z cZW oczyłviste jest, ze monitor
zestawu komputerowe1o Z pkt. 1 Zadania 2 ma posiadac trwałe oznaczenię logo producenta

zestawu komputerowego typu pierw szęgo, natomiast monitor zestawu komputerowego z pkt.

f Zadania 2 ma posiadać trwałe oznaczenie logo producenta zestawu komputerowego typu

drugiego. W związku z przedstawionymi argumentami zarzuty Protestującego w powyzszyn
zakresie uwazam za niezasadne.

e) wymóg oświadczenia producenta komputera, i:e w przypadku nie wywiązywania się

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie

wszelkie zobowiązania związane z serwisem,
Zamawiający umieszczając powyzsze zapisy w opisie przedmiotu zamówienia chce

uniknąó sytuacji, w której zostanie pozbawiony usług serwisu gwarancyjnego' w wypadku
gdy wykonawca' któremu zostanie udzielonę zamówienie publiczne przestanie istniec lub nie

będzie wyr,viązywac się ze swoich zobowiązań gwarancyjnych' Celem zamawiającego jest

więc zapewnienie ciągłoŚci napraw gwarancyjnych' nawet w takiej sytuacji. Jednocześnie

Zamawiający chciałby oŚwiadczyć, że powyzszy zapis nie wynika ze zbytniel ostrozności,

ale doŚwiadczenia - po dostawie sprzętu w roku f002 z jednei z ftrm z Włocławka,

następnie zaprzestania udzielania serwisu gwarancyjnego Zatnawiający utracił ciągłoŚc

napraw gwarancyjnych. W związku z przedstawionymi argumentami zarzuty Protestującego

w powyzszym zakresie uwazam zaniezasadne.

2. W zakresie uwagi Protestującego co do faktu funkcjonowania na stronie Urzędu

Zamówień Publicznych rekomendacji opracowanych przez Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracii dotyczących formułowania wynagań odnoŚnie kupowanego

sprzętu komputerowego' Zamawiającv pragnie zauwazyc, ze rekomendacje nie ustanawiają

bezwzg|ędnego nakazu stosowania proponowanych w nich rozwiązań. Jednoczęśnie uz5Ąy

w rekornendacji zwrot ,,Co do zasady,, oraz ,,Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administrucji, uwzględniając sugestie Komisji Europejskiej oraz własne doświadczenia'

rekomenduje następujący zapis specyfikacji komputera [...]'' przesądzają o charakterze
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przedmiotowych rekomendacji i ich subsydiarnoŚci w stosunku do norm wypływających

z ustawy. Postawione przez Zamawiającego minimalne wymagania wynikają z jego potrzeb,

doświadczenia, organizacjt i specyfiki, które zostały opisane we punktach powyżej.

Zamawiający podsumowując, po ruz kolejny stwierdza, ze wskazanie w opisie przedmiotu

zamówienia wyrrrogów technicznych trudnych do spełnienia przez Protestującego, nie

stanowi podstawy do stwierdzenia, ie przedmiot zamówienia został opisany w sposób

naruszający zasadę uczciwej konkurencji.

Biorąc powyzsze pod uwagę stwierdzam, ze protest

postanowiłem jak w sentencji.

jest bezzasadny i dlatego

Pouczenie:

Od rozstrzygnięcia protestu w związku z art. 184 ust. la ustawy Prawo zamówień

publicznych nie przysfuguj" odwołanie'

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zarnówień publicznych prosirny

o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzyrnania niniejszego pisma na faks nr 058 520-70-0l

wraz z adnotacją ,,otrzymano dnia.. .........''.

otrzymują

l' Protestujący:
MCSI Ltd. Sp. z o. o.,

ul. Z. Cybulskiego 3,

00-725 Warszawa,

2. ala.
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