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Lublin, 25 maja 2020 roku 

 

 

 

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

ul. Postępu 17a  

02-676 Warszawa 

 

Zamawiający: Politechnika Lubelska, ul.  Nadbystrzycka 38 D, 20 – 618 Lublin, nr 

tel.: 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl 

 

Odwołujący: Tomasz Wroński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Speedserwis Tomasz Wroński, ul. Krasińskiego 19, 20-709 Lublin, nr 

tel. 731-732-500, e-mail: info@speedserwis.com 

 

Przedmiot zamówienia: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Sukcesywna dostawa 

sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Lubelskiej, nr sprawy: KP-

272-PNU-12/2020, numer ogłoszenia o zamówieniu:  2020/S 047-110462 

z dnia 6 marca 2020 r. (“Postępowanie”) 

 

 

ODWOŁANIE 

Na podstawie art. 180 ust. 1 w zw. z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz.1843 z późn. zm.) („Ustawa"), Odwołujący wnosi odwołanie 

wobec czynności i zaniechań Zamawiającego podjętych w Postępowaniu i zarzuca naruszenie przez 

Zamawiającego: 

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Andrzeja Pomarańskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Pomarex Andrzej Pomarański, ul. 

Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin(“Pomarex”) w części 1 Postępowania, pomimo że 

zaoferowana przez tego wykonawcę konfiguracja komputera została wyposażona w dysk 

twardy w formacie innym, niż wymagany w SIWZ, 

2. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Pomarex w części 2 

Postępowania, pomimo że zaoferowana przez Pomarex konfiguracja komputera nie zawiera 

wszystkich wymaganych treścią SIWZ podzespołów, tj. zasilacza, 

3. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Pomarex w częściach 3 i 4 

Postępowania, pomimo że zaoferowana przez Pomarex konfiguracja komputerów HP 

EliteOne 800 G5 All-in-One nie posiada wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności 

w postaci możliwości wymiany dysku HDD bez użycia narzędzi lub śrub motylkowych, 

4. art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy w związku z art. 8 ust. 1 

Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Pomarex w częściach 1-4, pomimo że oferta 

Pomarex została złożona w języku innym, niż polski (tj. w języku angielskim), 
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5. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Pomarex pomimo, że nie 

złożywszy tłumaczenia sporządzonych w języku angielskim opisów urządzeń technicznych 

(złożonych na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego), Pomarex nie udowodnił, że 

jego oferta jest zgodna z SIWZ,  

6. ewentualnie, wyłącznie na wypadek uznania, że zarzut nr 5 jest przedwczesny, Odwołujący 

zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 26 ust. 3 Ustawy w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy 

poprzez zaniechanie wezwania Pomarex do uzupełnienia tłumaczenia sporządzonych w 

języku angielskim opisów urządzeń technicznych złożonych przez Pomarex na 

potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego (dotyczy części 1, 2, 3 i 4); 

7. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty JM Data sp. z o.o.sp.k., Trakt 

Lubelski 233, 04-667 Warszawa (“JM Data”) w części 1 Postępowania, pomimo że 

zaoferowana przez tego wykonawcę konfiguracja komputera została wyposażona w dysk 

twardy w formacie innym, niż wymagany w SIWZ, 

8. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty JM Data w części 2 

Postępowania, pomimo że zaoferowana przez tego wykonawcę konfiguracja komputera nie 

zawiera wszystkich wymaganych treścią SIWZ podzespołów, tj. nagrywarki DVD+/-RW SLIM 

oraz czytnika kart pamięci, 

9. art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie 

odrzucenia oferty JM Data w częściach 1-2, pomimo że oferta JM Data została złożona w 

języku innym, niż polski (tj. w języku angielskim), 

10. art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia RESET-PC Wojciech 

Kondratowicz-Kucewicz i Adam Zams Spółka Jawna, ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin (“Reset 

PC”) z Postępowania, pomimo że Reset PC w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa 

przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, jakoby oferowany przez niego 

w częściach 3 i 4 Komputer producenta Dell posiadał parametry techniczne opisane w wierszu 

trzecim tabel właściwych dla części 3 i 4 w formularzu ofertowym, co miało istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu,  

11. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Reset PC w częściach 1 i 2 

Postępowania, pomimo że: 

1) zaoferowana przez Reset PC konfiguracja komputera nie zawiera wszystkich wymaganych 

treścią SIWZ podzespołów, tj. czytnika kart pamięci, klawiatury, myszki, napędu DVD+/-

RW, zasilacza, 

2) część podzespołów zaoferowanych przez Reset PC została określona nieprecyzyjnie, co 

powoduje, że nie wiadomo, które dokładnie podzespoły z dostępnych na rynku oferuje 

Reset PC, 

12. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Reset PC w części 3 

Postępowania, pomimo że: 

1) zaoferowana przez tego wykonawcę konfiguracja komputera została wyposażona w 

zintegrowaną kartę graficzną, która obsługuje tylko port HDMI w wersji 1.4., a nie, jak 

wymaga Zamawiający, w wersji 2.0; 
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2) zaoferowana przez Reset PC konfiguracja komputera nie zawiera wszystkich wymaganych 

treścią SIWZ podzespołów, tj. klawiatury, myszki, zasilacza, podstawy komputera, 

3) część podzespołów zaoferowanych przez Reset PC została określona nieprecyzyjnie, co 

powoduje, że nie wiadomo, które dokładnie podzespoły z dostępnych na rynku oferuje 

Reset PC, 

13. art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Reset PC w części 4 

Postępowania, pomimo że zaoferowana przez Reset PC konfiguracja komputera nie zawiera 

wszystkich wymaganych podzespołów, tj. klawiatury, myszki, zasilacza, podstawy 

komputera, 

14. art. 96 ust. 3 Ustawy w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy poprzez zaniechanie udostępnienia 

Odwołującemu protokołu z Postępowania wraz z załącznikami (dotyczącymi części 1,2,3 i 4), 

z wyjątkiem załączników w postaci dokumentacji powstałej przed terminem składania ofert, 

złożonych ofert oraz dokumentów złożonych przez wykonawców “na wezwanie”, 

a w konsekwencji naruszenie art. 7 Ustawy poprzez przeprowadzenie Postępowania w sposób 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

 

Wniosek do rozstrzygnięcia: 

Odwołujący wnosi o: 

1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach 1, 2, 3 i 4; 

2. dokonanie powtórnej czynności badania i oceny ofert w częściach 1, 2, 3 i 4; 

3. odrzucenie oferty złożonej przez JM Data na części 1 i 2; 

4. odrzucenie oferty złożonej przez Pomarex na części 1, 2, 3 i 4; 

5. wykluczenie Reset PC z Postępowania; 

6. odrzucenie oferty złożonej przez Reset PC na części 1, 2, 3 i 4; 

7. uznanie oferty Odwołującego za najkorzystniejszą w Postępowaniu w zakresie części 1, 2, 3 i 

4; 

8. obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego. 

 

Termin: 

Odwołujący otrzymał powiadomienie o uznaniu oferty Pomarex za najkorzystniejszą w 

Postępowaniu (w zakresie części 1-4 i 7) w dniu 14 maja 2020 r., poprzez platformę dedykowaną do 

obsługi Postępowania. Niniejsze odwołanie zostało wniesione w dniu 25 maja 2020 r., a zatem 

Odwołujący uczynił zadość wymaganiom  przepisu art. 182 ust. 1 pkt 2 Ustawy i złożył odwołanie 

w terminie. 

 

Interes: 

Odwołujący posiada interes we wniesieniu odwołania. Nieuwzględnienie odwołania przez 

Zamawiającego spowoduje, że Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta 

została wybrana wskutek naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, a Odwołujący utraci 

szansę na realizację zamówienia w częściach 1-4. Z kolei uwzględnienie zarzutów uczyni ofertę 

Odwołującego jedyną prawidłowo złożoną ofertą w Postępowaniu, co będzie się wiązać z 

udzieleniem zamówienia Odwołującemu (część 4) i zachowaniem szansy na uzyskanie zamówienia 



4 

(części 1-3, w których to częściach cena oferty Odwołującego przewyższa kwoty podane przez 

Zamawiającego podczas otwarcia ofert).  

 

Z ostrożności Odwołujący wskazuje również na obecnie panującą linię orzeczniczą wynikająca z 

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i KIO, zgodnie z którą nie należy interesu we 

wniesieniu odwołania rozumieć wąsko (jako interesu dotyczącego konkretnego postępowania, 

w którym jest składane odwołanie), ale interes ten może także wynikać z ewentualnego udziału 

w kolejnym postępowaniu ogłoszonym przez zamawiającego.  

 

TS UE w odpowiedzi na prejudycjalne KIO w dniu 11 maja 2017 r. (C-131/16) orzekł, że “w sytuacji 

(...) w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono dwie oferty, a instytucja 

zamawiająca wydała jednocześnie dwie decyzje, odpowiednio, o odrzuceniu oferty jednego z oferentów i o 

udzieleniu zamówienia drugiemu, odrzucony oferent, który zaskarżył obie decyzje, powinien mieć możliwość 

żądania wykluczenia oferty wygrywającego oferenta, w związku z czym pojęcie “danego zamówienia” w 

rozumieniu art. 1 ust. 3 dyrektywy 92/13, zmienionej dyrektywą 2007/66, może w danym razie dotyczyć 

ewentualnego wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.” 

 

Konsekwencją wyroków TSUE jest aktualne stanowisko KIO, w którym KIO opowiada się za 

szerokim rozumieniem pojęcia interesu, m.in.: 

“Zdaniem Izby Wykonawca A legitymuje się również interesem w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

Zamawiającego, wyrażającego się w dążeniu do utrzymania dotychczasowego rozstrzygnięcia (tj. 

unieważnienia Postępowania w części 1). Skoro bowiem w orzecznictwie TSUE przesądzono istnienie po 

stronie wykonawców uprawnienia do korzystania ze środków ochrony prawnej, którego skutkiem miałoby być 

unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i możliwość ewentualnego ubiegania się o 

udzielnie zamówienia w kolejnej procedurze (zob. wyrok w sprawie C-689/13), to nie można również odmówić 

wykonawcy upatrującego możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia w przyszłości prawa do udziału 

w postępowaniu odwoławczym i popierania decyzji zamawiającego o unieważnieniu aktualnie prowadzonego 

postępowania.” (KIO 2028/18) 

 

“W świetle prounijnej wykładni przepisów dotyczących zamówień publicznych, pojęcie interesu w uzyskaniu 

danego zamówienia winno być wykładane w ten sposób, że dane zamówienie publiczne nie oznacza 

konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, a winno być łączone z definicją legalną zamówienia 

publicznego, zawartą w art. 2 pkt 13 p.z.p. Niezależnie od liczby postępowań o udzielenie zamówienia - o 

tożsamym przedmiocie, które prowadzone są przez tego samego zamawiającego - dopóki nie zostanie zawarta 

umowa, to jest to ubieganie się o to samo - dane zamówienie publiczne i do tego czasu wykonawca ma interes 

w jego uzyskaniu, rozumiany jako możliwość wykonania zamówienia publicznego w kolejnym, nowym 

postępowaniu.” (KIO 873/19) 

 

 

 

UZASADNIENIE 
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I. Oferta Pomarex  

1. Część 1 zamówienia 

 

1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1  Szczegółowy Opis 

przedmiotu zamówienia, str. 3) Zamawiający wymaga dostarczenia mu komputerów 

biurowych, które m.in. posiadają: 

 

Pamięć masowa Drugi dysk o pojemności min 1TB 7200RPM 2.5in SATA HDD 

 

Wskazany parametr oznacza, że komputer biurowy dostarczony Zamawiającemu ma być 

wyposażony w drugi dysk twardy o pojemności min. 1 TB, pracujący z prędkością 7200 

obr./min, w formacie 2,5 cala, podłączany do złącza SATA. 

 

2) Po zapoznaniu się z treścią oferty Pomarex informuję, iż zaoferowana przez tego 

wykonawcę konfiguracja komputera HP Elitedesk 800 G5 Small Form Factor została 

wyposażona w dysk twardy w formacie (rozmiarze) 3,5 cala  (zamiast wymaganego 

dysku w formacie 2,5 cala) i wobec powyższego nie spełnia wyżej wskazanego wymogu. 

Wykonawca ten literalnie wskazał na dysk w rozmiarze 3,5 cala (“1TB 7200RPM SATA-6G 

3.5in”- tabela właściwa dla części 1, str. 3 oferty). 

 

 

3) Ponadto: specyfikacja komputera dostępna jest na stronie jego producenta pod adresem: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682 

 

Dowód: wydruk ze strony 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682 

 

Z ww. podanego adresu można pobrać skróconą specyfikację techniczną, link: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quick

specs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl 

 

Na stronie 16 tej specyfikacji znajdujemy listę dysków HDD, które można zamocować w 

omawianym komputerze. 

 

 

 

 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl


6 

Tłumaczenie: 

 

PRZECHOWYWANIE 

3.5.Dyski twarde SATA 3,5” (HDD) 

 

500 GB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD 

1 TB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD 

2 TB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD 

 

 

2.5 Dyski twarde SATA 2,5” (HDD) 

500 GB 7200 obr./min 2,5 cala SATA HDD 

1TB 7200 obr./min 2,5 cala SATA HDD 

2TB 5400 obr./min 2,5 cala SATA HDD 

500GB 7200 obr./min 2,5 cala samoszyfrujący OPAL2 SATA HDD 

500GB 7200 obr./min 2,5 cala samoszyfrujący federalny standard przetwarzania informacji OPAL2 

SATA HDD 

 

 

Znajdują się tutaj zarówno dyski w formacie 3,5”, jaki i w formacie 2,5”, więc można wybrać 

odpowiedni dysk. 

Dowód: skrócona specyfikacja techniczna HP Elitedesk 800 G5 i HP EliteOne 800 G5 Business 

Desktops PCs wraz z tłumaczeniem stosownych fragmentów 

 

Pomimo możliwości wyboru dysku w rozmiarze 2,5 cala, Pomarex zaoferował dysk w 

rozmiarze większym, co oznacza, że jego oferta jest sprzeczna z SIWZ. 

 

 

2. Część 2 zamówienia 

 

1) W tabeli zatytułowanej “Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części 

zamówienia”, w części właściwej dla części 2 zamówienia, wiersz “Obudowa”, 

Zamawiający zażądał, by oferowane mu komputery laboratoryjne były wyposażone w 

zasilacze o mocy max 250W i sprawności min 85% (80 Plus Bronze). 

 

2) Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ), wykonawcy 

składający oferty w Postępowaniu byli zobowiązani do wskazania typów, modeli, 

producentów oferowanych urządzeń. Informacje te pozwalają na jednoznaczne 

zidentyfikowanie poszczególnych podzespołów, a tym samym na sprawdzenie zgodności 

oferowanych urządzeń z treścią SIWZ.  

 

3) Zaoferowana przez Pomarex konfiguracja komputera HP EliteDesk 800 G5 Small Form 

Factor nie zawiera zasilacza.  

 

Po zalogowaniu się do konfiguratora komputera udostępnianego przez oficjalnego 

dystrybutora produktów HP (który to konfigurator jest dostępny dla przedsiębiorców 

będących partnerami handlowymi producenta) możemy uzyskać informacje o tym, iż 

zasilacz jest podzespołem opcjonalnym, dodatkowo płatnym: 
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4) Podkreślenia wymaga, że składając ofertę Pomarex zdawał sobie sprawę z obowiązku 

wskazania (obok modelu, typu i producenta komputerów), również wszystkich 

podzespołów. W znajdującej się w ofercie tabeli właściwej dla części 1 Pomarex wyraźnie 

zaznaczył, że oferuje obudowę wraz z zasilaczem (“EliteDesk 800PLA SFF G4/G5 250W 

Chassis), gdzie “Chassis” oznacza obudowę, a 250W moc zasilacza.  

 

 

W części 2 takiego zapisu nie ma, co oznacza, że zaoferowany komputer nie jest 

wyposażony w zasilacz ( obudowę z zasilaczem ).  

 

5) Inny wykonawca -JM Data- zaoferował Zamawiającemu w części 1 i 2 ten sam model i typ 

komputerów, co Pomarex. JM Data wyraźnie wskazał, że jego oferta zawiera również 

zasilacz (tabele właściwe dla części 1 i 2, str. 3 oferty JM Data). 

 

6) Pomimo wyraźnego wymogu Zamawiającego, Pomarex nie zaoferował komputerów 

laboratoryjnych spełniających wszystkie wymogi SIWZ. Przyjąwszy rozwiązanie Pomarex, 

Zamawiający musiałby dodatkowo zakupić zasilacze - oferta Pomarex ich nie zawiera, a 

tym samym jest niezgodna z treścią SIWZ. 

 

 

3. Części 3 i 4 zamówienia 

 

1. W ramach części 3 i 4 zamówienia Zamawiający wymaga dostarczenia mu odpowiednio  

komputerów biurowych All In One i komputerów laboratoryjnych All In One (Załącznik 

nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, tabela dla części 3 i 4), dla 

których jednym z wymogów jest: 

 

Obudowa (...) Obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, napędu 

optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub 
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motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji dysku twardego M.2 

SSD (...) 

 

2. Tymczasem zaoferowana przez Pomarex konfiguracja komputerów HP EliteOne 800 G5 

All-in-One nie posiada wymaganych funkcjonalności, ponieważ nie jest możliwa 

wymiana dysku HDD, bez użycia narzędzi lub śrub motylkowych.   Potwierdzeniem tej 

informacji jest instrukcja użytkowania komputera dostępna na stronie internetowej jego 

producenta pod adresem: https://support.hp.com/pl-pl/product/hp-eliteone-800-g5-23.8-

inch-all-in-one/25277897/manuals, skąd można ją pobrać w postaci pliku pdf (bezpośredni 

link do pliku PDF z instrukcją: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06409600) 

 

Dowód: wydruk ze strony https://support.hp.com/pl-pl/product/hp-eliteone-800-g5-23.8-

inch-all-in-one/25277897/manuals 

Dowód: “Instrukcja obsługi sprzętu” pobrana ze strony producenta HP; 

 

Na stronie 33 instrukcji obsługi komputera HP EliteOne 800 G5 All-in One, producent 

przedstawia procedurę wymiany dysku twardego. Producent wyraźnie wskazuje na 

konieczność odkręcenia 4 śrub przy demontażu dysku: 

 

 
Producent wskazuje również na konieczność przykręcenia śrub przy ponownym montażu 

dysku: 

 

https://support.hp.com/pl-pl/product/hp-eliteone-800-g5-23.8-inch-all-in-one/25277897/manuals
https://support.hp.com/pl-pl/product/hp-eliteone-800-g5-23.8-inch-all-in-one/25277897/manuals
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06409600
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O tym że, do wymiany dysku wymagane jest użycie narzędzi,  świadczy również film na 

portalu YouTube, który został zamieszczony przez producenta HP. Film jest dostępny 

pod adresem : 

https://www.youtube.com/watch?v=HjnQ2BOBDn8 

 

Na filmie przedstawiono wcześniejszą generację komputera HP Eliteone 800 G4 All-in-One 

który jest bliźniaczo podobny do komputera nowszej generacji tj. HP EliteOne 800 G5. 

Świadczą o tym m.in.: 

- certyfikat CE – jest to jeden dokument dla obu generacji komputera  

 

 
 

Tłumaczenie : 

 

Deklaracja zgodności 

Zgodnie z  ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1 

 

Nazwa producenta:   HP Inc. 

Adres producenta:  1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94303-1113 USA 

 

Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt: 

 

Nazwa i model produktu:  All-in-One PC; HP EliteOne 800 G4 23.8-in Non-Touch GPU AiO 

PC 

HP EliteOne 800 G4 23.8-in Touch GPU All-in-One PC 

https://www.youtube.com/watch?v=HjnQ2BOBDn8
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HP EliteOne 800 G4 23.8-in Non-Touch All-in-One PC 

HP EliteOne 800 G4 23.8-in Touch All-in-One PC 

HP EliteOne 800 G4 23.8 Healthcare Edit AiO 

     HP EliteOne 800 G5 23.8-in All-in-One 

     HP EliteOne 800 G5 23.8-in Healthcare Edition All-in-One 

   

 

 

 

Certyfikat (deklaracja) jest dostępny pod adresem: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06060563&doctype=certifi

cation&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=pl&lc=pl  

 

Dowód: deklaracja zgodności pobrana ze strony producenta HP  

 

Ponadto z samej treści oferty Pomarex wynika, iż część podzespołów komputera HP 

EliteOne 800 G5 oznaczona jest symbolem starszej generacji G4. 

 

W związku z powyższym, oferta Pomarex jest niezgodna z treścią SIWZ. 

 

4. Części 1-4 - złożenie oferty w języku innym, niż polski (angielskim) 

1) Art. 9 ust. 2 Ustawy stanowi, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzi się w języku polskim. Treść przepisu została powtórzona w treści SIWZ (rozdział 

VII, pkt 11, str. 11 SIWZ), gdzie dodatkowo Zamawiający zażądał składania tłumaczenia 

dokumentów sporządzonych w języku obcym: 

“11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone 

w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.” 

 

2) Tymczasem Pomarex zignorował przepisy Ustawy oraz postanowienia SIWZ, składając 

ofertę w części w języku angielskim. Wpisując do tabel dotyczących części 1-4 oferowane 

przez Pomarex produkty (str. 3-6 oferty), wykonawca ten posłużył się językiem 

angielskim pomimo, że nie są to nazwy własne produktów, m.in.: USB Business Slim 

Wired Keyboard POL, HP Optical Wired Mouse USB, SD 4 Card Reader, 9.5mm DVD-

Writer 8/6G3SFF 4G4MT/SFF, 3/3/3 (material/labor/onsite) SFF Warranty EURO, 2Mp FHD 

low-light Webcam, AiO Internal Stereo Speakers (2W). Przykładowo, wpisując do 

wyszukiwarki google.com frazę “AiO Internal Speakers (2W)” (tj. frazę z oferty Pomarex), 

otrzymujemy wyniki wyszukiwania kierujące nas na strony m.in. producentów Shi, Dell, 

HP. Po wpisaniu innej frazy z oferty Pomarex, “2Mp FHD low-light Webcam”, wyniki 

wyszukiwania kierują nas na strony m.in. MacPalace, Shi, HP. 

 

3) Tak sporządzona oferta jest ofertą sporządzoną w języku obcym i jako taka jest sprzeczna 

z art. 9 ust. 2 Ustawy oraz rozdziałem VII pkt 11 SIWZ. Oznacza to, że oferta Pomarex 

powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy. 

 

5. Części 1-4- brak tłumaczenia sporządzonych w języku angielskim opisów urządzeń 

technicznych złożonych przez Pomarex na potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi 

lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06060563&doctype=certification&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=pl&lc=pl
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06060563&doctype=certification&doclang=EN_GB&searchquery=&cc=pl&lc=pl


11 

1) Z udostępnionej Odwołującemu dokumentacji wynika, że w toku Postępowania Pomarex 

przedłożył Zamawiającemu opisy urządzeń technicznych (do czego był zobowiązany na 

podstawie rozdziału VII pkt 4 str. 8 SIWZ), sporządzone w języku angielskim.  

 

2) Tymczasem zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy oraz wyżej cytowanym zapisem SIWZ (rozdział 

VII, pkt 11, str. 11 SIWZ), Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, a dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem. 

 

3) Odwołujący dysponuje jedynie częścią dokumentacji Postępowania (Zamawiający 

odmówił Odwołującemu wglądu do pełnej dokumentacji Postępowania, w tym pełnej 

korespondencji prowadzonej z wykonawcami - szerzej o tym w uzasadnieniu ostatniego z 

zarzutów), ale wynika z niej, że Pomarex nie dołączył do składanych przez siebie opisów 

technicznych tłumaczenia tych opisów. Dokumentacja dotycząca oferowanych przez 

Pomarex produktów jest napisana w języku angielskim, którego użycia Zamawiający nie 

dopuścił. 

 

4) Z uwagi na ograniczenie Odwołującemu prawa wglądu do protokołu z Postępowania oraz 

załączników do niego, Odwołujący nie ma wiedzy, czy w toku Postępowania Zamawiający 

wezwał Pomarex do uzupełnienia tłumaczenia na język polski opisów technicznych (a jeśli 

tak, czy Pomarex złożył to tłumaczenie). 

 

5) Nieprzedłożenie przez Pomarex tłumaczenia na język polski opisów technicznych 

powoduje, że oferta Pomarex jest sprzeczna z SIWZ  i jako taka powinna zostać odrzucona. 

Ewentualnie, w przypadku uznania przez KIO, że zarzut dotyczący niezgodności z SIWZ 

jest przedwczesny, Zamawiający powinien wezwać Pomarex do uzupełnienia tłumaczenia 

na język polski w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.  

 

 

II. Oferta JM Data 

1. Część 1 zamówienia 

 

1) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1  Szczegółowy Opis 

przedmiotu zamówienia, str. 3) Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów 

biurowych, które m.in. posiadają: 

 

Pamięć masowa Drugi dysk o pojemności min 1TB 7200RPM 2.5in SATA HDD 

 

Wskazany parametr oznacza, że komputer biurowy dostarczony Zamawiającemu ma być 

wyposażony w drugi dysk twardy o pojemności min. 1 TB, pracujący z prędkością 7200 

obr./min, w formacie 2,5 cala, podłączany do złącza SATA. 

 

2) Po zapoznaniu się z treścią oferty JM Data informuję, iż zaoferowana przez tego 

wykonawcę konfiguracja komputera HP Elitedesk 800 G5 Small Form Factor została 

wyposażona w dysk twardy w formacie (rozmiarze) 3,5 cala  (zamiast wymaganego 

dysku w formacie 2,5 cala). Wykonawca literalnie wskazał (tabela właściwa dla części 1, 

str. 3 formularza ofertowego), że oferuje dysk w rozmiarze 3,5 cala “1TB 7200RPM SATA-

6G 3.5in”.  

 

3) Ponadto: specyfikacja komputera dostępna jest na stronie jego producenta pod adresem: 
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http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682 

 

Z ww. miejsca można pobrać skróconą specyfikacje techniczną, link: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quick

specs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl 

 

Dowód: wydruk ze strony 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682 

 

Na stronie 16 tej specyfikacji znajdujemy listę dysków HDD, które można zamocować w 

omawianym komputerze. 

 

 
 

Tłumaczenie: 

PRZECHOWYWANIE 

 

3.5 Dyski twarde SATA 3,5” (HDD) 

 

500 GB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD 

1 TB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD 

2 TB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD 

 

 

2.5 Dyski twarde SATA 2,5” (HDD) 

500 GB 7200 obr./min 2,5 cala SATA HDD 

1TB 7200 obr./min 2,5 cala SATA HDD 

2TB 5400 obr./min 2,5 cala SATA HDD 

500GB 7200 obr./min 2,5 cala samoszyfrujący OPAL2 SATA HDD 

500GB 7200 obr./min 2,5 cala samoszyfrujący federalny standard przetwarzania informacji OPAL2 

SATA HDD 

 

 

Znajdują się tutaj zarówno dyski w formacie 3,5”, jaki i w formacie 2,5”, więc można wybrać 

odpowiedni dysk. 

Dowód: skrócona specyfikacja techniczna HP Elitedesk 800 G5 i HP EliteOne 800 G5 Business 

Desktops PCs wraz z tłumaczeniem stosownych fragmentów 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl
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Niemniej jednak, pomimo możliwości wyboru, JM Data wybrał dysk w rozmiarze 3,5 cala co 

oznacza, że jego oferta jest niezgodna z treścią SIWZ. 

 

2. Część 2 zamówienia 

1) W tabeli zatytułowanej “Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części 

zamówienia”, w części właściwej dla części 2 zamówienia, wiersz “Złącza i wyposażenie”, 

Zamawiający zażądał, by przednie panele oferowanych mu komputerów laboratoryjnych 

były wyposażone w m.in.  nagrywarki DVD +/-RW SLIM oraz czytniki kart pamięci. 

 

2) Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ), wykonawcy 

składający oferty w Postępowaniu byli zobowiązani do wskazania typów, modeli, 

producentów oferowanych urządzeń. Informacje te pozwalają na jednoznaczne 

zidentyfikowanie poszczególnych podzespołów, a tym samym na sprawdzenie zgodności 

oferowanych urządzeń z treścią SIWZ.  

 

3) Zaoferowana przez JM Data konfiguracja nie zawiera nagrywarki DVD +/-RW SLIM ( 

konfiguracja zawiera jedynie bliżej niezidentyfikowany napęd DVD oznaczony przez 

wykonawcę jako “Napęd DVD SLIM”) oraz czytnika kart pamięci i jako taka nie spełnia 

wymogów SIWZ. 

 

4) Specyfikacja komputera dostępna jest na stronie jego producenta pod adresem: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682, 

 

skąd można pobrać skróconą specyfikacje techniczną: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quick

specs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl 

 

Dowód: wydruk ze strony 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682 

 

 

Na stronie 17 tej specyfikacji znajdujemy listę napędów, które można zamocować w 

omawianym komputerze ( można również zamówić komputer bez napędu optycznego ). 

 

 
Tłumaczenie: 

Napędy optyczne 

 

Napęd HP DVD-ROM 9,5 mm Slim  

Nagrywarka HP  DVD 9,5 mm Slim   

Nagrywarka HP Blue-Ray 9,5 mm Slim 

 

Dowód: skrócona specyfikacja techniczna HP Elitedesk 800 G5 i HP EliteOne 800 G5 Business 

Desktops PCs wraz z tłumaczeniem stosownych fragmentów 

 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06320288&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl
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JM Data nie wskazał na żaden z napędów, jaki można zainstalować w oferowanym przez 

niego komputerze. Po przeczytaniu oferty JM Data nikt, w tym Zamawiający, nie może 

wiedzieć, jakie (i czy w ogóle) napędy miałyby posiadać komputery dostarczone 

Zamawiającemu. 

 

Dodatkowo, po zalogowaniu się do konfiguratora komputera (który to konfigurator jest 

dostępny dla przedsiębiorców będących partnerami handlowymi producenta) możemy 

uzyskać informacje o tym, iż napęd jest podzespołem opcjonalnym, dodatkowo płatnym: 
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5) Dodatkowo na stronie 3 specyfikacji technicznej możemy znaleźć zdjęcie przedstawiające 

w/w komputer, na którym wyraźnie zaznaczono, iż napęd optyczny oraz czytnik kart 

pamięci to podzespoły opcjonalne, a co za tym idzie, dodatkowo płatne. 

  

 

 
 

Tłumaczenie:  

1. Napęd optyczny slim (opcjonalny) 

2. Czytnik kart SD (opcjonalny) 

3. port USB TYP-C (obsługuje ładowanie do 5V/3A) 

4. port USB 3.1 Gen2  

5. port USB 2.0 

6. USB 2.0  (obsługuje ładowanie do 5V/1,5A) 

7. złącze słuchawek 

8. Uniwersalne gniazdo audio z obsługą zestawów słuchawkowych CTIA 

9. Lampka aktywności dysku twardego 

10. Podwójny przycisk zasilania 

 

Dowód: skrócona specyfikacja techniczna HP Elitedesk 800 G5 i HP EliteOne 800 G5 

Business Desktops PCs wraz z tłumaczeniem stosownych fragmentów 

 

Dodatkowo, po zalogowaniu się do konfiguratora komputera (który to konfigurator jest 

dostępny dla przedsiębiorców będących partnerami handlowymi producenta) możemy 

uzyskać informacje o tym, iż czytnik kart jest podzespołem opcjonalnym, dodatkowo 

płatnym: 
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3. Części 1-2 - złożenie oferty w języku innym, niż polski (angielskim) 

1) JM Data, podobnie jak Pomarex (choć w dużo mniejszym zakresie), w złożonej przez siebie 

ofercie posłużył się językiem angielskim pomimo, że użyte przez niego wyrazy nie 

stanowią nazw własnych produktów. W szczególności JM Data posłużył się wyrazami 

takimi jak 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory, 256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC Solid 

State, Media Retention, zamiast przetłumaczyć je na język polski.  

 

Tak sporządzona oferta jest ofertą sporządzoną w języku obcym i jako taka jest sprzeczna 

z art. 9 ust. 2 Ustawy oraz rozdziałem VII pkt 11 SIWZ. Oznacza to, że oferta JM Data 

powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy. 

 

 

III. Wykonawca Reset PC 

1. Art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się “17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;” Przepis ten, mający zapobiegać 

udzielaniu zamówień nieuczciwym i nierzetelnym wykonawcom, dodatkowo jest wyrazem 

poszanowania zasady uczciwej konkurencji.  

 

2. Jak wynika z orzecznictwa, do informacji, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego, w szczególności należą informacje pozwalające przyznać 

wykonawcy dodatkowe punkty, informacje dotyczące podstaw wykluczenia czy też 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

3. W Postępowaniu, w części 3 i 4 wykonawcy mogli zdobyć dodatkowe punkty, jeżeli 

oferowane przez nich komputery All in one charakteryzowały się następującym parametrem 

technicznym: 
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“Złącza na obudowie: 

- Co najmniej 2 x USB 3.1 Gen typu A na bocznej lub spodniej ścianie ekranu (w tym co najmniej 1szt. 

Pozwalająca na ładowanie urządzeń zewnętrznych) 

- Co najmniej 1 x USB 3.1 Type-C Gen 2 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy TAK – otrzyma 10 pkt. 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy NIE – otrzyma 0 pkt.” 

4. W częściach 3 i 4 Reset PC zaoferował komputery producenta Dell, które nie posiadają dwóch 

portów USB 3.1. Gen typu A ani na bocznej, ani na spodniej ścianie ekranu. Komputer Dell 

Optiplex 7470 na bocznej lub spodniej ścianie posiada jedynie jeden port USB 3.1 typu C Gen 

2 oraz jeden port USB 3.1 Gen 1 typu A. Biorąc pod uwagę, że zgodnie z dodatkowymi 

kryteriami jakie postawił Zamawiający aby uzyskać dodatkowe punkty komputer 

powinien posiadać co najmniej dwa porty USB 3.1. Gen typu A, w komputerze 

zaoferowanym przez Reset PC brakuje jednego portu USB 3.1 Gen 1 typu A. 

 

Specyfikację techniczną komputera ( ilość portów USB ) można znaleźć na stronie producenta 

pod adresem: 

https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs 

 

Dowód: wydruk ze strony https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-

support/product/optiplex-7470-aio/docs 

 

Z ww. strony producenta możemy pobrać specyfikacje techniczną, która dostępna jest pod 

linkiem: https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf 

 

Dowód: wydruk specyfikacji technicznej dostępnej na https://topics-

cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf wraz ze stosownym 

tłumaczeniem 

 

Na stronie 12 ww. specyfikacji znajdują  się zdjęcia bocznych ścian ekranu: 

 

https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf
https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf
https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf


18 

 
Tłumaczenie: 

Widok z lewej strony obudowy 

1. Czytnik kart SD 

2. port USB 3.1 Gen2 Typu C  

3. zestaw słuchawkowy/ uniwersalny audio port 

4. port USB 3.1 Gen 1 z ładowaniem 
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Tłumaczenie: 

Widok z prawej strony obudowy 

1. Lampka aktywności dysku twardego 

 

Zaś na stronie 13 znajduje się zdjęcie spodniej  ściany ekranu: 
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Tłumaczenie: 

Widok dołu obudowy 

1. Naklejka numeru serwisowego 

2.Przycisk wbudowanego testu własnego wyświetlacza/wybór wejścia Video 

 

5. Błąd, w który wprowadził Zamawiającego Reset PC (który powinien znać parametry 

oferowanych przez siebie komputerów) jest istotny, ponieważ Zamawiający przyznał Reset 

PC po 10 dodatkowych punktów w częściach 3 i 4 za “spełnianie” tego parametru. 

Odwołujący, który zaoferował ten sam model komputera, zgodnie z prawdą w opisywanym 

parametrze zaznaczył “NIE”, co skutkowało nieprzyznaniem Odwołującemu punktów. 

 

6. Jak wskazuje się w orzecznictwie: “Trzeba zauważyć cel wprowadzenia przesłanek wykluczenia - 

mają one chronić zamawiających przez nierzetelnymi wykonawcami. Badanie zatem przesłanek 

wykluczenia musi być dokonywane z uwzględnieniem celu ich wprowadzenia. Wykonawca, który 

podaje informację nie mającą odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy, nie daje 

rękojmi rzetelności i poddaje w wątpliwość swoją należytą staranność profesjonalisty. 

Przyjęcie stanowiska, że ocena istotnego wpływu jest zależna od stanu wiedzy zamawiającego rodzi 

niebezpieczne skutki, gdyż uzależnia ocenę kłamstwa od tego czy zamawiający dał się okłamać, czy też 

nie.” (KIO 104/20) 

 

“Przesłanka wykluczenia wykonawcy wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. zachodzi w każdej sytuacji, 

w której możliwe jest, że zamawiający może zostać wprowadzony w błąd, przy czym w ogóle nie musi 

dojść do takiego wprowadzenia w błąd. Już samo podanie informacji, które mogłyby u 

zamawiającego spowodować mylne wyobrażenie - niezależnie od tego, jaki skutek te 

informacje spowodują - jest wystarczające, aby uznać, że ziściła się przesłanka wykluczenia 

wykonawcy z postępowania.” (KIO 2517/19) 

 

7. Biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy, Zamawiający był zobowiązany do 

wykluczenia Reset PC z Postępowania. Podkreślenia wymaga, że wykluczenie Reset PC 

powinno odnosić skutek w stosunku do wszystkich części, w których Reset PC złożył ofertę. 

Zarówno literalna wykładnia art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy, jak też wykładnia celowościowa 

ww. przepisu nie pozostawiają wątpliwości, że w przypadku, gdy wykonawca wprowadził 

w błąd zamawiającego w części X postępowania, to powinien zostać wykluczony również z 

części Y.  

 

IV. Oferta Reset PC 

1. Części 1 i 2 zamówienia 

 

1) W tabeli zatytułowanej “Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części 

zamówienia”, w części właściwych dla części 1 i 2 zamówienia, wiersze “Złącza i 

wyposażenie” i “Obudowa”, Zamawiający zażądał, by oferowane mu komputery były 

wyposażone w m.in. czytniki kart pamięci, klawiatury, myszki, napędy DVD+/-RW, 

zasilacze. 

 

2) Zgodnie ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ), wykonawcy 

składający oferty w Postępowaniu byli zobowiązani do wskazania typów, modeli, 

producentów oferowanych urządzeń. Informacje te pozwalają na jednoznaczne 

zidentyfikowanie poszczególnych podzespołów, a tym samym na sprawdzenie zgodności 

oferowanych urządzeń z treścią SIWZ.  
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6) Zaoferowane przez Reset PC w częściach 1 i 2 konfiguracje komputerów Dell Optiplex 7070 

SFF nie zawierają wymaganych przez Zamawiające podzespołów takich jak czytnik kart 

pamięci, klawiatura, myszka, napęd DVD+/-RW, zasilacz. 

 

Dowód: wydruk z oficjalnej strony producenta: 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd 

 

Na zamieszczonych na ww. stronie zdjęciach wyraźnie widać, że podzespoły takie jak   

czytnik kart pamięci, napęd DVD+/-RW, są opcjonalne. 

 

 
 

Dodatkowo w zakładce “dane techniczne”, znajdują się kolejne informacje potwierdzające 

słuszność stawianego zarzutu: 

 
Dowód: wydruk z zakładki “Dane techniczne:” dostępnej na 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd 

 

Ponadto istnieje więcej niż  jeden typ zasilacza - nie wiadomo, który z zasilaczy miałby 

otrzymać Zamawiający:  

 

 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd
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Dowód: wydruk ze strony https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-

desktop/pd  

 

7) Ww. podzespoły występują w Dell jako samodzielne produkty, które można dokupić za 

dodatkową opłatą. Oferta Reset PC ich nie zawiera, pomimo wyraźnego żądania 

Zamawiającego wyrażonego w OPZ.  

 

 

8) Logując się do dostępnego dla partnerów handlowych Dell konfiguratora można uzyskać 

informację na temat dodatkowych opłat za opcjonalne podzespoły, w tym napędy 

optyczne, czytniki kart pamięci, myszy i klawiatury żądane przez Zamawiającego: 

 

Dla napędu optycznego: 

 
 

 

 

 Dla czytnika kart pamięci : 

 

 
 

 

 

 

 Dla myszy: 

 

 
 

 

Dla klawiatury: 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd
https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd
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9) Ponadto z oferty Reset PC nie wynika, czy podzespoły Dell Optiplex 7070 SFF spełniają 

wymogi SIWZ. Wykonawca nie opisał ich precyzyjnie i tym samym ani Zamawiający, ani 

inni wykonawcy nie są w stanie stwierdzić, jakie dokładnie produkty oferuje Reset PC. W 

szczególności brak informacji dotyczących: 

- pamięci RAM – rodzaju pamięci, częstotliwości taktowania, ilości wolnych slotów, 

- dysku SSD – typu interfejsu, 

- dysku HDD – typu interfejsu, prędkości obrotowej, formatu/rozmiaru dysku. 

 

Oferta nieprecyzyjna, niepozwalająca bez wątpliwości stwierdzić, czy spełnia wymagania 

Zamawiającego, jest ofertą niezgodną z SIWZ. Wszelkie próby “naprawiania” takiej oferty 

w drodze np. wyjaśnień powinny być uznane za niedozwolone negocjacje dotyczące oferty 

w rozumieniu art. 87 ust. 1 Ustawy.  

 

2. Część 3 

1) W tabeli zatytułowanej “Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części 

zamówienia”, w części właściwej dla części 3 zamówienia, wiersz “Złącza i wyposażenie”, 

Zamawiający zażądał, by oferowane mu komputery biurowe All in one były wyposażone 

w m.in.: 

 

Złącza i 

wyposa

żenie 

Wbudowane porty i złącza: 

- porty wideo: min. 1 szt Display Port 1.2, 1szt. HDMI 2.0 

 

2) Zaoferowana przez Reset PC konfiguracja komputera Dell Optiplex 7470 AiO została 

wyposażona jedynie w zintegrowaną kartę graficzną, która obsługuje tylko port HDMI w 

wersji 1.4, a nie, jak wymaga Zamawiający, w wersji 2.0.   

 

Specyfikacja techniczna komputera Dell Optiplex 7470 AiO jest dostepna na stronie 

producenta pod adresem https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-

support/product/optiplex-7470-aio/docs  

 

Dowód: wydruk z https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-

support/product/optiplex-7470-aio/docs 

 

Pod ww. adresem możemy pobrać specyfikacje techniczną, link: 

https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf 

 

Dowód: specyfikacja techniczna “Dell OptiPlex 7470 All-in-One Setup and specifications 

guide” wraz z tłumaczeniem stosownych fragmentów 

 

https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://topics-cdn.dell.com/pdf/optiplex-7470-aio_owners-manual_en-us.pdf
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Na stronie 21 ww. specyfikacji przedstawiona jest lista zewnętrznych portów i złącz, z której 

jednoznacznie wynika, iż port HDMI dla konfiguracji z jedynie zintegrowana karta graficzną  

pracuje w standardzie 1.4, a nie 2.0:

 
 

Tłumaczenie: 

 

Tabela 11. Złącza i porty zewnętrzne 

 

USB 3.1 Typu C Gen 2 (bok/tył/wewnętrzny)      1/4/0 

 

                 1xUSB 3.1 Typu A Gen 1 z ładowaniem (z boku) 

       2xUSB 3.1 Typu A Gen1 (tył) 

       2xUSB 3.1 Typu A Gen2 (tył ) 

 

USB 3.1 Typu C Gen2 (bok/tył/wewnętrzny)   

           1/0/0/ 

       Jeden port USB 3.1 Gen 2 Typu C (z boku) 

 

Złącze sieciowe (RJ-45)   1 z tyłu 

Wyjście HDMI 1.4      1 z tyłu (konfiguracje ze zintegrowaną grafiką) 

Wejście HDMI (opcjonalne)   1 z tyłu 

Wyjście HDMI 2.0     1 z tyłu (konfiguracje z grafiką dyskretną) 

Display Port 1.2    1 z tyłu 

Uniwersalne gniazdo audio   1 z boku 

Wyjście liniowe dla słuchawek i głośników 1 z tyłu 

 

 

 

3) Ponadto z oferty Reset PC nie wynika, czy podzespoły Dell Optiplex 7070 SFF spełniają 

wymogi SIWZ. Wykonawca nie opisał ich precyzyjnie i tym samym ani Zamawiający, ani 



25 

inni wykonawcy nie są w stanie stwierdzić, jakie dokładnie produkty oferuje Reset PC. W 

szczególności brak informacji dotyczących: 

- pamięci RAM – rodzaju pamięci, częstotliwości taktowania, ilości wolnych slotów, 

- dysku SSD – typu interfejsu, 

- dysku HDD – typu interfejsu, prędkości obrotowej, formatu/rozmiaru dysku. 

 

3. Części 3 i 4 

1) W tabeli zatytułowanej “Szczegółowe wymagania techniczne dla poszczególnych części 

zamówienia”, w części właściwej dla części 3 i 4 zamówienia, Zamawiający postawił 

konkretne wymogi co do komputerów biurowych i laboratoryjnych All in one.  

 

2) Pomimo tego, zaoferowane przez Reset PC w częściach 3 oraz 4 konfiguracje komputerów 

Dell Optiplex 7470 AIO, nie zawierają wszystkich wymaganych przez Zamawiającego 

podzespołów. W ofercie nie ujęto podzespołów: zasilacz, podstawa komputera, myszka, 

klawiatura.  

 

3) Na stronie producenta komputera: https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-

7470-aio/pd 

 

w zakładce “dane techniczne” znajdujemy informację o tym, że podstawa komputera i 

napęd DVD+/-RW są opcjonalne, dodatkowo płatne. 

 

  
Dowód: wydruk ze strony https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7470-aio/pd 

 

Logując się do dostępnego dla partnerów handlowych Dell konfiguratora można uzyskać 

informację na temat dodatkowych opłat za opcjonalne podzespoły, w tym podstawy z 

napędem DVD+/-RW, klawiatury, myszy, żądane przez Zamawiającego. 

 

 

Podstawa z napędem DVD+/-RW: 

 
 

Klawiatura: 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7470-aio/pd
https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7470-aio/pd
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Mysz: 

 
 

Ww. podzespoły występują w Dell jako samodzielne produkty, które można dokupić za 

dodatkową opłatą. Oferta Reset PC ich nie zawiera, pomimo wyraźnego żądania Zamawiającego 

wyrażonego w OPZ.  

 

 

V. Zaniechanie udostępnienia Odwołującemu Protokołu z Postępowania wraz z załącznikami  

1. Art. 8 ust. 1 Ustawy jest wyrazem jednej z naczelnych zasad Ustawy, jaką jest zasada jawności 

postępowania. Zasada ta niejako została powtórzona w art. 96 ust. 3 Ustawy stanowiącym o 

jawności protokołu (wraz z załącznikami) oraz o obowiązku udostępnienia załączników po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

2. Postępowanie prowadzone przez Zamawiającego zostało podzielone na części. Pismem z 11 

maja 2020 r., przesłanym Odwołującemu 14 maja 2020 r., Zamawiający poinformował o 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w m.in. częściach 1, 2, 3 i 4.  

3. Odwołujący wystąpił o udostępnienie mu korespondencji pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami oraz skanu protokołu z postępowania w dniu 15 maja 2020 r. W odpowiedzi 

na wniosek Zamawiający odmówił Odwołującemu przesłania protokołu oraz części żądanych 

załączników do protokołu informując go, że udostępnieniu podlegają jedynie “oferty i 

dokumenty złożone na wezwanie”. Odpowiedź Zamawiającego w szczególności oznacza, że 

Odwołujący: 

1) został pozbawiony prawa wglądu do protokołu i w związku z tym nie wie, czy np. 

którykolwiek z wykonawców został wezwany do wyjaśnień ceny, 

2) nie zna treści pełnej korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym, a innymi 

wykonawcami, w tym Pomarex. Odwołujący m.in. nie wie, czy wykonawcy, których oferty 

są sprzeczne z SIWZ, z Ustawą i którzy podlegają wykluczeniu z Postępowania (co zostało 

wykazane powyżej), byli wzywani do np. wyjaśnienia treści oferty.  

 

4. Nie zgodziwszy się ze stanowiskiem Zamawiającego co do możliwości udostępnienia 

Odwołującemu jedynie “ofert i dokumentów złożonych na wezwanie”, 18 maja 2020 r. 

Odwołujący ponownie wystąpił do Zamawiającego o niezwłoczne udostępnienie mu 
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protokołu z postępowania, a także załączników do ww. protokołu, za wyjątkiem 

dokumentacji powstałej przed terminem składania ofert oraz dokumentów otrzymanych 

wcześniej od Zamawiającego. Niestety, do dnia złożenia niniejszego odwołania Zamawiający 

nie odpowiedział na wniosek z 18 maja 2020 r., w szczególności nie udostępniając 

Odwołującemu żądanej dokumentacji. 

 

5. Okoliczność, że protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest 

ukończony nie stanowi podstawy do odmowy jego udostępnienia. Zamawiający jest 

zobowiązany do udostępniania protokołu na bieżąco, tak m.in.: 

"Zasada jawności postępowań o udzielenie zamówienia znalazła swój wyraz również w przepisach 

dotyczących terminów udostępniania protokołu. Literalne brzmienie art. 96 ust. 1 wskazuje na 

obowiązek sporządzania protokołu na bieżąco, a zasada jawności wyrażona w art. 96 ust. 3 nakazuje 

udostępniać protokół bez żadnych ograniczeń czasowych, a więc już w trakcie sporządzania." 

(Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII,  WKP 2018)" 

 

 

VI. Podsumowanie 

Podsumowując, oferty złożone przez Pomarex, JM Data i Reset PC nie odpowiadają potrzebom 

Zamawiającego wyrażonym w SIWZ. Oferty ww. wykonawców są wadliwe zarówno pod 

względem merytorycznym, jak i formalnym. Dodatkowo, Zamawiający zaniechał wykluczenia z 

Postępowania Reset PC, pomimo zaistnienia przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy. 

Odwołujący, jako profesjonalista na rynku IT, wnikliwie zapoznał się z treścią ofert Pomarex, JM 

Data i Reset PC, a następnie zgromadził dowody (załączone do niniejszego odwołania), na 

okoliczność wadliwości ofert.  

 

Jednocześnie Odwołujący przypomina Zamawiającemu, że w przypadku uwzględnienia przez 

Zamawiającego odwołania przed otwarciem rozprawy, Zamawiający wyeliminuje wszelkie 

ryzyko w zakresie poniesienia przez niego kosztów postępowania odwoławczego (§  5 ust. 1 pkt 

1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i 

sposobu ich rozliczania), w szczególności wpisu od odwołania (15000 zł) oraz kosztów 

wynagrodzenia pełnomocnika Odwołującego (3600 zł). Nawet jeżeli ewentualny wykonawca 

przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosi sprzeciw co do 

uwzględnienia przez Zamawiającego zarzutów zawartych w odwołaniu i rozprawa się odbędzie, 

to niezależnie od rozstrzygnięcia KIO, Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów postępowania 

odwoławczego (koszty te poniesie przystępujący lub Odwołujący- §  5 ust. 2 pkt 2 oraz §  5 ust. 3 

pkt 2 ww. rozporządzenia).  

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o uwzględnienie odwołania. 

 

W imieniu Odwołującego: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 



28 

1. odpis z CEIDG Odwołującego, 

2. dowód uiszczenia wpisu od odwołania, 

3. dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu, 

4. wydruk ze strony http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682, 

5. skrócona specyfikacja techniczna HP Elitedesk 800 G5 SFF i HP EliteOne 800 G5 Business 

Desktops PCs wraz z tłumaczeniem stosownych fragmentów, 

6. wydruk ze strony https://support.hp.com/pl-pl/product/hp-eliteone-800-g5-23.8-inch-all-in-

one/25277897/manuals , 

7. “Instrukcja obsługi sprzętu” pobrana ze strony producenta HP, 

8. deklaracja zgodności pobrana ze strony producenta HP, 

9. wydruk ze strony https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-

support/product/optiplex-7470-aio/docs, 

10. specyfikacja techniczna “Dell OptiPlex 7470 All-in-One Setup and specifications guide” wraz 

z tłumaczeniem stosownych fragmentów, 

11. wydruk z oficjalnej strony producenta: https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-

7070-desktop/pd, 

12. wydruk z zakładki “Dane techniczne:” dostępnej na 

https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd, 

 

 

 

http://h20195.www2.hp.com/v2/default.aspx?cc=pl&lc=pl&oid=30887682
https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://www.dell.com/support/home/pl-pl/product-support/product/optiplex-7470-aio/docs
https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd
https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji/p/optiplex-7070-desktop/pd
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