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Katowice, dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 

 

 

Znak: AT.ZP.262.12.2019.JM 

                                                                                                                                                                   

 

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę zasilaczy 

awaryjnych (UPS) wraz z zestawem baterii, ich montażem i konfiguracją (część 

I) oraz serwera (część II) dla WORD Katowice” 

 

 

W dniach 13 i 14 stycznia 2020 r. wpłynęły pytania do SIWZ, na które Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

A. Pytanie z dnia 13 stycznia 2020 r. cz. 1:  

 

 

1. Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do opublikowanego postępowania, pragniemy zwrócić uwagę na 

konieczność usunięcie zapisów, które mają negatywny wpływ na uczciwą 

konkurencje zawartą w poniższym punkcie : 

 

Załącznik nr 1 do specyfikacji, część II :  

 

Elementy z których zbudowany jest serwer muszą być produktami producenta 

serwera lub być przez niego certyfikowane - wymagane oświadczenie 

producenta, oraz muszą być objęte gwarancją producenta serwera.  

 Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału 

dystrybucyjnego na terenie Unii Europejskiej - wymagane oświadczenie 

producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.  

Dostępność części zamiennych minimum przez 3 lata od momentu zakupu 

serwera – oświadczenie producenta 

 

Powszechnie wiadomo, iż wszelkiego typu oświadczenia Producenta sprzętu 

składane do postępowań przetargowych lub zapytań są czynnikiem 

korupcjogennym. 

 

Tego typu oświadczenia są w rzeczywistości wystawiane przez handlowca 

działającego z ramienia Polskiego oddziału producenta i z reguły dostaje je 

jedna firma, przy czym reszta firm dostaje informację odmowną i takowego 

oświadczenia nie otrzyma.  

Powyższa sytuacja ma często na celu faworyzowanie zaprzyjaźnionej firmy, w 

celu osiągnięcia korzyści majątkowych np. poprzez maksymalizację marży, co 

nie miało by miejsca w sytuacji zachowania uczciwej konkurencji. 
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Firma, która składa ofertę i ma „wsparcie” handlowca z ramienia producenta 

jest pewna, że tylko ona otrzyma wymagane oświadczenie, stąd też może ona 

zastosować wysoką marżę, gdyż jest pewna, że wygra w danym zapytaniu/ 

przetargu zapewni jej kwestia formalna czyli przedmiotowe oświadczenie 

producenta.  

W pewnych sytuacjach dla zachowania pozorów konkurencyjności takie 

oświadczenie dostają np. 2 firmy z czego jest jasno określone, która z firma ma 

zrealizować dostawę sprzętu.  

 

Zamawiający w treści siwz w punkcie 6, 6.3 jasno określa, iż oczekuje dostawy 

urządzeń fabrycznie nowych. Każde nowe urządzenie jest objęte gwarancją 

producenta, do których można dokupić dodatkowe usługi gwarancyjne. Istnieje 

również możliwość zamówienia sprzętu z fabryki z uwzględnieniem np. 

dłuższego okresu gwarancji, dodatkowych usług gwarancyjnych. Istotnym 

wnioskiem jest to, iż nowy sprzęt będący przedmiotem niniejszego zamówienia 

jest objęty gwarancją producenta a nie Wykonawcy.  

 

Długość i typ gwarancji jak również elementy składowe (komponenty) 

dostarczonego sprzętu można sprawdzić w sposób uczciwy poprzez weryfikację 

numeru seryjnego dostarczonego urządzenia za pośrednictwem strony www lub 

infolinii producenta sprzętu. 

Powyższy sposób zapewnia pełną uczciwość, gdyż handlowcy producenta nie 

mają możliwości wpływu jak i manipulowania informacjami podanymi na 

oficjalnej stronie producenta lub tymi przekazanymi za pośrednictwem infolinii.  

 

W celu maksymalnego uproszczenia i możliwości zrozumienia sytuacji poniżej 

wyjaśniamy jak bezpodstawne są wymagane oświadczenia  : 

Zamawiający wpisuje na stronie producenta przykładowo firmy Dell:  

https://www.dell.com/support/home/pl/pl/plbsd1?app=warranty NUMER 

SERYJNY dostarczonego serwera, w odpowiedzi otrzymuje informację jakimi 

serwisami gwarancyjnymi jest objęty dostarczony przez wykonawcę serwer. Na 

dowód powyższego pragniemy Państwu pokazać, iż rzeczywiście tak jest na 

przykładzie sprzedawanego przez nas w tym roku serwera Dell PowerEdge 

R440. Po rozwinięciu zakładki „KONFIGURACJA SYSTEMU” Zamawiający może 

zweryfikować jakie elementy zostały fabrycznie zamontowane w danym 

serwerze.  

 

( pełny numer seryjny zwany w firmie Dell pod terminem „kod serwisowy” 

został celowo przez nas zasłonięty) 

Wykonawca nie ma możliwości również oszukać Zamawiającego, gdyż ten po 

negatywnej weryfikacji stanu gwarancji może i ma prawo odmówić przyjęcia 

dostarczonego sprzętu. Zatem to nie wykonawca będzie świadczył serwis tego 

sprzętu, gdyż nie ma takich możliwości, wymóg dodatkowego oświadczenia 

producenta jest całkowicie niepotrzebny.  

Wskazana przez nas strona również wykazuję datę produkcji dostarczonego 

serwera ( data rozpoczęcia biegu gwarancji) co również jednoznacznie 

potwierdza, iż serwer jest fabrycznie nowy. Pochodzenie sprzętu z 

autoryzowanego i oficjalnego kanału sprzedaży producenta może wykonawca 

potwierdzić również przedstawiając fakturę zakupową serwera na dowód  lub 

pisemne potwierdzenie dystrybutora, iż ten sprzęt został zakupiony za jego 

pośrednictwem . Oba te sposoby pozwalają na weryfikację sprzętu w sposób 

uczciwy.  

W związku z powyższym zapisy o oświadczeniach producenta są bezpodstawny 

i nieuzasadniony, stąd też jak na wstępie prosimy o jego usunięcie w celu 

umożliwienia złożenia oferty wszystkim zainteresowanym, a nie tylko i 

wyłącznie preferowanej firmie . 
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Ad. 1. SIWZ wymaga oświadczenia producenta sprzętu, a nie handlowca. Argumentacja 

pytającego dotyczy wyłącznie stosunków pomiędzy handlowcami i jako takie winno być 

przez niego zgłoszone do organów ścigania. Opisywane w pytaniu rozwiązanie nie 

dotyczy narzędzi weryfikacji czy składana oferta spełnia wymagania zamówienia, a 

jedynie weryfikacji czy dostarczony sprzęt jest zgodny z ofertą. W związku z powyższym 

zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

 

B. Pytania z dnia 14 stycznia 2020 r.: 

 

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia oraz zainstalowania wyłącznika 

EPO? Jeśli tak, to proszę o podanie odległości pomiędzy miejscem instalacji 

UPS-a, a miejscem instalacji wyłącznika EPO(ewentualnie dołączenie 

zdjęć/rzutów pomieszczeń).  

 

Ad. 1. Wyłącznik EPO jest zainstalowany; należy przepiąć ze starego do nowego UPS-a. 

 

 

2. Proszę o podanie odległości między pomieszczeniem w którym znajduje się 

UPS, a pomieszczeniami z akumulatorami. Ewentualnie proszę o podanie 

długości kabli łączących urządzenie UPS z bateriami w OT w Tychach. 

 

Ad. 2. Odległość pomiędzy pomieszczeniem w którym znajduje się UPS, a 

          pomieszczeniami z akumulatorami wynosi ok. 10 metrów.  

 

3. Czy Zamawiający wymaga utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów?   

 

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga utylizacji wyeksploatowanych akumulatorów, wymaga  

          jedynie ich przeniesienia zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

 


