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Lublin, 23 lipca 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 2 Postępowania, pomimo że 

zaoferowana przez Pomarex konfiguracja komputera nie zawiera wszystkich wymaganych 

treścią SIWZ podzespołów, tj. zasilacza, 

2. 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, 

3. art. 87 ust. 1 Ustawy poprzez prowadzenie między Zamawiającym a Pomarex negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści, 

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

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 JM Data sp. z o.o.sp.k., Trakt 

Lubelski 233, 04-667 Warszawa (“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, 

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

Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty JM Data w części 2, pomimo że oferta JM Data 

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

7. art. 186 ust. 3a Ustawy w związku z 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 części 1 i 2 Postępowania, pomimo że: 

1) w “Odpowiedzi na odwołanie” z dnia 6 lipca 2020 r., sygn. KIO 1148/20, Zamawiający 

uwzględnił m.in. zarzut nr 10 Odwołującego dotyczący naruszenia przez Zamawiającego 

“art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia z Postępowania Reset PC, który 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”,  

2) Odwołujący żądał wykluczenia Reset PC z Postępowania w zakresie wszystkich części 

Postępowania, w których Reset PC złożył ofertę, a nie tylko w zakresie wybranych części 

(pkt 5-6 na str. 3 Odwołania 1 oraz cz. III pkt 7 na str. 20 Odwołania 1),  

3) art. 186 ust. 3a Ustawy nakazuje Zamawiającemu m.in. wykonanie czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w 

zakresie uwzględnionych zarzutów. 

8. 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, 

9. art. 87 ust. 1 Ustawy poprzez prowadzenie między Zamawiającym a Reset PC negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści, 

 

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

3. odrzucenie oferty złożonej przez JM Data na część 2; 

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

5. wykluczenie Reset PC z Postępowania również w zakresie części 1 i 2; 

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

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 za najkorzystniejszą w Postępowaniu oferty:  

1/ Reset PC (w zakresie części nr 1), 

2/ Pomarex (w zakresie części 2-4) w dniu 16 lipca 2020 r., poprzez platformę dedykowaną do 

obsługi Postępowania. Niniejsze odwołanie zostało wniesione w dniu 24 lipca 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 wykonawcom, których oferty 

zostały wybrane 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 

(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.” 
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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 

Wstęp  

Niniejsze odwołanie jest drugim odwołaniem wniesionym przez Odwołującego w Postępowaniu. 

Pierwsze z odwołań zostało wniesione w dniu 25 maja 2020 r. (“Odwołanie 1”) i zostało 

zarejestrowane w Krajowej Izbie Odwoławczej pod sygnaturą KIO 1148/20. Zamawiający 

uwzględnił część zarzutów zawartych w Odwołaniu 1 oraz unieważnił czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty, w efekcie czego Odwołujący cofnął pozostałe zarzuty z Odwołania 1. 

 

Jednym z zarzutów uwzględnionych przez Zamawiającego był zarzut naruszenia “art. 24 ust. 1 pkt 

17 Ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia 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.” Pomimo uwzględnienia tego zarzutu, 

Zamawiający wykluczył Reset PC jedynie z części 3 i 4 Postępowania, tym samym umożliwiając 

Reset PC uzyskanie zamówienia w częściach 1 i 2.  

 

 

I. Oferta Pomarex  
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1. Część 2 zamówienia 

 

1) Zgodnie z treścią pkt 1, str. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (“OPZ”) 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: 

“Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy. Zamawiający wymaga również 

podania w ofercie szczegółowych specyfikacji urządzeń objętych ofertą, umożliwiających 

sprawdzenie zgodności oferowanych urządzeń z opisami. W szczególności w ofercie należy 

podać nazwę producenta i model lub typ pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie 

poszczególnych podzespołów.” 

 

Z przytoczonego fragmentu klarownie wynika, że: 

A) sporządzając ofertę, wykonawcy byli zobowiązani do takiego wyspecyfikowania 

urządzeń, by Zamawiający samodzielnie mógł zweryfikować oferowane urządzenia z 

opisami, 

B) obowiązkiem wykonawców było nie tylko podanie w ofercie nazwy producenta i 

modelu lub typu oferowanych komputerów, ale również nazwy producenta i modelu 

lub typu poszczególnych podzespołów (zasilacza, dysku, procesora itp.); 

 

2) Z kolei w umieszczonej w OPZ 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). 

 

 

3) Zaoferowana przez Pomarex w części 2 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 wynikającego z 

pkt 1 str. 1 OPZ obowiązku wskazania (obok modelu, typu i producenta komputerów) 

producenta, modelu lub typu 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.  

 

 

5) Choć pomimo obowiązku nałożonego w pkt 1 OPZ Pomarex nie oświadczył, jakoby w 

części 2 zamówienia oferuje  Zamawiającemu zasilacze, to Zamawiający i tak uznał ofertę 

Pomarex za najkorzystniejszą w części 2. W części 1 zamówienia Pomarex wyraźnie 

zaznaczył, że oferta zawiera zasilacze z czego można wnioskować, że składając ofertę na 

część 2, nie przewidział w niej dodatkowo płatnych zasilaczy. 

 

6) 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). 

 

7) Pomimo wyraźnego wymogu Zamawiającego, Pomarex nie zaoferował komputerów 

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. 

 

8) Oświadczenie p. Doroty Olczak z dnia 6 lipca 2020 r. wbrew twierdzeniom Pomarex nie 

jest oświadczeniem producenta HP.  

A) Pani Dorota Olczak nie jest osobą uprawnioną do reprezentacji producenta HP. 

Umocowanie do składania oświadczeń w imieniu HP nie wynika ani z odpisu z KRS 

producenta HP, ani z jakiegokolwiek pełnomocnictwa. 

B) Nie wiadomo, czy osoba taka jak Dorota Olczak jest pracownikiem producenta HP. 

Pomarex przedkładając ww. oświadczenie nie złożył ani jednego dokumentu, z którego 

miałoby wynikać, że taka osoba faktycznie istnieje, wykonuje prace na rzecz HP i ma 

jakąkolwiek wiedzę na temat produktów HP.  
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C) Redakcja treści oświadczenia podpisanego nazwiskiem Dorota Olczak sugeruje, że 

zgodnie z zamysłem Pomarex oświadczenie to zapewne miały podpisać inne, co 

najmniej dwie osoby (“na podstawie posiadanych przez nas informacji niniejszym 

oświadczamy”), najprawdopodobniej uprawnione do reprezentacji HP. Zapewne brak 

zgody na złożenie takiego oświadczenia przez osoby uprawnione spowodował, że 

Pomarex poprosił o podpis kogoś innego, niekoniecznie mającego wiedzę na temat 

modeli komputerów oferowanych przez Pomarex. 
 

 

2. 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 

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: 

 

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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Producent wskazuje również na konieczność przykręcenia śrub przy ponownym montażu 

dysku: 

 

 
3. Producent HP na swojej stronie internetowej zamieścił dokumentację techniczną 

komputera HP EliteDesk 800 G5 zatytułowaną “QuickSpecs HP EliteDesk 800 G5 and HP 

EliteOne 800 G5 Business Desktops PCs”: 

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

specs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl. Na stronie 96 tej dokumentacji  

znajduje się informacja o możliwości instalacji obudowy MT - Mini Tower, SFF - Small Form 

Factor, DM - Desktop Mini cechującej się tym, że do wyjęcia dysku twardego, CD i dyskietki 

nie są potrzebne narzędzia: 

“• Tool-less Hard Drive, CD & Diskette Removal (For MT, SFF, and DM only)” 

Tłumaczenie: 

“• Beznarzędziowe wyjęcie dysku twardego, CD i dyskietki (tylko dla MT, SFF i DM)” 

 

W cytowanym fragmencie producent HP klarownie wskazał, że dysk twardy może być 

wyjęty bez użycia narzędzi jedynie w obudowach typu MT, SFF i DM. Wśród obudów, 

w których do wyjęcia dysku twardego nie są konieczne narzędzia, producent nie 

wymienił oferowanej przez Pomarex obudowy All-in-One (AiO). 

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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Dowód: dokumentacja techniczna producenta HP pobrana ze strony 

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

specs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl wraz z tłumaczeniem stosownego 

fragmentu 

 

 

4. Producent HP zamieścił również na swojej stronie internetowej film obrazujący, w jaki 

sposób wymienić dysk w komputerze, który zaoferował Pomarex. Film jest dostępny pod 

adresem: 

https://www.supportvideos.ext.hp.com/detail/video/5807006862001/how-to-replace-the-

hard-disk-drive-for-the-hp-eliteone-800-g5-g4-g3-23.8-in-healthcare-edition-all-in-one-

business-pc-and-hp-eliteone-800-g5-g4-and-g3-23.8-in-all-in-one-business-pc 

 

Na filmie wyraźnie jest wskazane ( od 32 sekundy filmu ) iż do wymiany dysku twardego 

koniecznie jest odkręcenie śrub  z dysku , które następnie należy przykręcić do nowego 

dysku twardego. Dodatkowo należy zwrócić uwagę iż na filmie producent sugeruje użycie 

śrubokrętu do tych operacji, a użycie narzędzi lub śrub motylkowych itp., zostało 

wykluczone przez Zamawiającego. 

 

5. Po unieważnieniu przez Zamawiającego czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

pismem z dnia 10 lipca 2020 r. Zamawiający wezwał Pomarex m.in. do złożenia wyjaśnień, 

czy zaoferowany sprzęt komputerowy dla części 3 i 4 spełnia wymóg “Obudowa musi 

umożliwiać wymianę dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy 

też śrub motylkowych itp. oraz dawać możliwość instalacji dysku twardego M.2 SSD”. Już z treści 

wezwania Zamawiającego, powtarzającego wymóg z OPZ wynika, że Zamawiający 

oczekuje obudowy demontowalnej nie tylko bez użycia narzędzi, ale również śrub 

motylkowych itp. 

 

Ponadto również z wykładni literalnej cytowanego zapisu wynika, że Zamawiający 

rozróżnia termin “narzędzia” od terminu “śruby motylkowe itp.”  

 

6. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Pomarex złożył oświadczenie, jakoby obudowa 

spełnia zapisy SIWZ odnośnie wymiany dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci 

RAM bez użycia narzędzi (pismo Pomarex z 14 lipca 2020 r.) Oznacza to, że zapytany wprost 

przez Zamawiającego, nawet Pomarex nie potwierdził Zamawiającemu, że obudowa 

oferowanego przez niego komputera spełnia wszystkie (w tym dotyczące wymiany bez 

użycia śrub motylkowych) wymogi SIWZ.  

 

7. W przeciwieństwie do dokumentacji zamieszczonej przez HP na stronie internetowej HP 

oraz filmu zamieszczonego przez HP na portalu producenta HP, oświadczenie dołączone do 

pisma Pomarex z 14 lipca 2020 r. nie jest oświadczeniem producenta HP, a oświadczeniem 

osoby o nazwisku Andrzej Smutek. 

 

1) Pan Andrzej Smutek nie jest osobą uprawnioną do reprezentacji producenta HP. 

Umocowanie do składania oświadczeń w imieniu HP nie wynika ani z odpisu z KRS 

producenta HP, ani z jakiegokolwiek pełnomocnictwa. 

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
https://www.supportvideos.ext.hp.com/detail/video/5807006862001/how-to-replace-the-hard-disk-drive-for-the-hp-eliteone-800-g5-g4-g3-23.8-in-healthcare-edition-all-in-one-business-pc-and-hp-eliteone-800-g5-g4-and-g3-23.8-in-all-in-one-business-pc
https://www.supportvideos.ext.hp.com/detail/video/5807006862001/how-to-replace-the-hard-disk-drive-for-the-hp-eliteone-800-g5-g4-g3-23.8-in-healthcare-edition-all-in-one-business-pc-and-hp-eliteone-800-g5-g4-and-g3-23.8-in-all-in-one-business-pc
https://www.supportvideos.ext.hp.com/detail/video/5807006862001/how-to-replace-the-hard-disk-drive-for-the-hp-eliteone-800-g5-g4-g3-23.8-in-healthcare-edition-all-in-one-business-pc-and-hp-eliteone-800-g5-g4-and-g3-23.8-in-all-in-one-business-pc


10 

 

2) Nie wiadomo, czy osoba taka jak Andrzej Smutek jest pracownikiem producenta HP. 

Zamawiający przedkładając ww. oświadczenie nie złożył ani jednego dokumentu, z 

którego miałoby wynikać, że taka osoba faktycznie istnieje, wykonuje prace na rzecz HP 

i ma jakąkolwiek wiedzę na temat produktów HP.  

 

3) Redakcja treści oświadczenia podpisanego nazwiskiem Andrzej Smutek sugeruje, że 

zgodnie z zamysłem Pomarex oświadczenie to zapewne miały podpisać inne, co 

najmniej dwie osoby (“na podstawie posiadanych przez nas informacji niniejszym 

oświadczamy”), najprawdopodobniej uprawnione do reprezentacji HP. Zapewne brak 

zgody na złożenie takiego oświadczenia przez osoby uprawnione spowodował, że 

Pomarex poprosił o podpis kogoś innego, niekoniecznie mającego wiedzę na temat 

modeli komputerów oferowanych przez Pomarex. 

 

4) Sam podpisujący oświadczenie odniósł się tylko i wyłącznie do możliwości wymiany 

dysku HDD bez użycia narzędzi, ani słowem nie wspominając o śrubach motylkowych. 

Tymczasem jak wynika z treści OPZ “obudowa musi umożliwiać wymianę dysku twardego, 

napędu optycznego oraz pamięci RAM bez użycia narzędzi czy też śrub motylkowych itp.” 

 

3. Prowadzenie między Zamawiającym a Pomarex negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

1) W toku Postępowania Zamawiający był zobowiązany do m.in. zbadania zgodności oferty 

z treścią SIWZ. Zgodność ta powinna wystąpić wraz z upływem terminu składania ofert, 

zaś w przypadku wystąpienia niezgodności, obowiązkiem Zamawiającego było 

odrzucenie oferty.  

 

2) Po wniesieniu Odwołania 1, Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej 

oferty oraz zobowiązał się do ponownego zbadania i oceny ofert. W Odwołaniu 1 

Odwołujący wskazał na niezgodności oferty Pomarex z SIWZ oraz złożył dowody na tę 

okoliczność - Zamawiający nie mógł “nie zauważyć” niezgodności oferty Pomarex z treścią 

SIWZ. 

 

3) Pomimo tego, zamiast odrzucić ofertę Pomarex, Zamawiający wystosował do Pomarex 

pismo datowane na 10 lipca 2020 r., w którym m.in. wezwał Pomarex do: 

A) “udzielenia wyjaśnień treści złożonej oferty i udzielenia wyjaśnień dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie 

oferowanego modelu zasilacza i jego parametrów lub uzupełnienia informacji w tym 

zakresie w dokumentach składanych na wezwanie Zamawiającego” (pkt 2 pisma 

Zamawiającego), 

B) “złożenia wyjaśnień czy zaoferowany sprzęt komputerowy dla części 3 i 4 spełnia wyżej wskazany 

[dotyczący obudowy- dopisek autora niniejszego odwołania] wymóg Zamawiającego” 

(pkt 3 pisma Zamawiającego). 

 

4) Wzywając Pomarex do złożenia wyjaśnień w ww. zakresie, Zamawiający “zapomniał” o 

postawionym przez Zamawiającego wymogu w OPZ dotyczącym konieczności podania w 

ofercie szczegółowych specyfikacji urządzeń objętych ofertą, w tym poszczególnych 
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podzespołów (pkt 1 str. 1 OPZ). W dniu składania ofert Zamawiający nie dysponował 

informacją, czy składając ofertę na część nr 2 Pomarex zamierzał dostarczyć 

Zamawiającemu zasilacz. Pomimo dysponowania przez Zamawiającego oficjalną 

dokumentacją producenta HP, przedstawioną przez Odwołującego w postępowaniu 

odwoławczym o sygn. KIO 1148/20, potwierdzającą, że komputery zaoferowane przez 

Pomarex nie spełniają wymogów SIWZ dotyczących obudowy, Zamawiający wezwał 

Pomarex do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.  

 

Czynności podjęte przez Zamawiającego i Pomarex stanowią niedozwolone negocjacje co do 

treści oferty oraz dowodzą zmiany tej oferty. 

 

4. Części 2-4 - 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. 4-6 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. 

 

Angielskojęzyczne nazwy produktów użyte przez Pomarex w ofercie nie są nazwami 

własnymi, co uzasadniałoby użycie ich w niezmienionej formie. 

 

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. 

 

4) Nawet jeżeli pracownicy Zamawiającego znają język angielski, to i tak wykonawcy nie 

mogli go użyć składając oferty w Postępowaniu. Zgodnie z orzecznictwem KIO, samo 

zrozumienie przez Zamawiającego treści obcych słów użytych przez wykonawcę nie 

oznacza, że wykonawca był uprawniony do posłużenia się nimi w ofercie. Tak m.in.:  

“Zauważyć należy, że obowiązek złożenia dokumentów przetłumaczonych na język polski nie jest 

zależny od znajomości języków obcych przez pracowników Zamawiającego, a przyjęcie stanowiska 

przeciwnego mogłoby prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, których 

obowiązki byłyby zróżnicowane w zależności od tego, w jakim języku są sporządzone dokumenty, 

które chcą przedłożyć w postępowaniu.” (KIO 1709/18) 
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II. Oferta JM Data 

 

1. 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) Z kolei w pkt 1 na str. 1 OPZ Zamawiający postawił wymóg: “Zamawiający wymaga aby 

oferowany sprzęt był fabrycznie nowy. Zamawiający wymaga również podania w ofercie 

szczegółowych specyfikacji urządzeń objętych ofertą, umożliwiających sprawdzenie zgodności 

oferowanych urządzeń z opisami. W szczególności w ofercie należy podać nazwę 

producenta i model lub typ pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie 

poszczególnych podzespołów.” 

 

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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2. Część 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 w związku z art. 9 ust. 2 Ustawy. 

 

 

III. Wykonawca Reset PC - wykluczenie 

1. Jednym z uwzględnionych przez Zamawiającego zarzutów znajdujących się w Odwołaniu 1 

był zarzut dotyczący wykluczenia Reset PC z Postępowania: 

“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”; 

 

2. W Odwołaniu 1 Odwołujący żądał wykluczenia Reset PC z Postępowania, a nie jedynie z 

części 3 i 4 Postępowania (pkt 5-6 na str. 3 Odwołania 1 oraz cz. III pkt 7 na str. 20 Odwołania 

1). 

 

Dowód: odwołanie z dnia 25 maja 2020 r., sygn. KIO 1148/20 

Dowód: “Odpowiedź na odwołanie” z dnia 6 lipca 2020 r., sygn. KIO 1148/20 
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3. Art. 186 ust. 3a Ustawy przewiduje, że w przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego 

części zarzutów zawartych w odwołaniu (tu: w Odwołaniu 1), Zamawiający m.in. wykonuje 

(tu: wyklucza Reset PC z Postępowania w zakresie wszystkich części) zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów. 

 

4. 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.  

 

5. Błąd, w który wprowadził Zamawiającego Reset PC był o tyle istotny, że Zamawiający 

pierwotnie 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. Uwzględniając zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy oraz wykluczając Reset PC 

jedynie z części 3 i 4 Postępowania, Zamawiający zupełnie pominął zarówno wykładnię 

literalną, jak i celowościową ww. przepisu. Zgodnie z wykładnią: 

1) literalną- zamawiający wyklucza z postępowania (a nie z odpowiedniej części 

postępowania) wykonawcę, który wprowadził go w błąd, 

2) celowościową - uniemożliwienie uzyskania zamówień publicznych nierzetelnym 

wykonawcom. 

 

7. 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) 

 

8. Sam ustawodawca, wprowadzając przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy do obowiązującego 

porządku prawnego, klarownie określił cel jego wprowadzenia: 

“Projekt ustawy wdraża wszystkie przesłanki z dyrektyw stanowiące obligatoryjne podstawy 

wykluczenia, czyli wprowadza obowiązek wykluczenia tych wykonawców, którzy dopuścili się 

określonych kategorii przestępstw, uznanych przez projektodawcę za szczególnie szkodliwe dla interesu 

publicznego, lub naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków lub opłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (projektowany art. 24 ust. 1).  

Nadanie powyższym przesłankom wykluczenia charakteru obligatoryjnego na gruncie projektu 

uzasadnione jest tym, że okoliczności te zawsze negatywnie oddziałują na prawidłowe funkcjonowanie 

systemu zamówień publicznych. Prowadzą one bowiem do wypaczenia uczciwej konkurencji w 

postępowaniu i w sposób niezgodny z prawem mogą wpływać na jego wynik. Ich konsekwencją jest 

najczęściej szkoda zamawiającego, związana z koniecznością wyboru oferty mniej korzystnej niż w 

przypadku, gdyby postępowanie odbywało się w warunkach rzeczywistej konkurencji oraz opierało się 
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na zgodnych z prawdą dokumentach i oświadczeniach wykonawców. Ponadto wpływają one negatywnie 

na efektywność ekonomiczną, przejrzystość i wizerunek zamówień publicznych, a także wiążą się z 

nasileniem złej woli wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne. Wykonawcy, w związku 

z wystąpieniem powyższych okoliczności, powinni być całkowicie pozbawiani, na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, możliwości uzyskania zamówień 

publicznych.” 

 

 

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.  

 

3) Zgodnie z treścią pkt 1, str. 1 OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ: 

“Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy. Zamawiający wymaga również 

podania w ofercie szczegółowych specyfikacji urządzeń objętych ofertą, umożliwiających 

sprawdzenie zgodności oferowanych urządzeń z opisami. W szczególności w ofercie należy 

podać nazwę producenta i model lub typ pozwalające na jednoznaczne zidentyfikowanie 

poszczególnych podzespołów.” 

 

4) 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. 

 

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

 

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

desktop/pd  

 

6) 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.  

 

 

7) 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: 

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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Dla napędu optycznego: 

 
 

 

 

 Dla czytnika kart pamięci : 

 

 
 

 

 

 

 Dla myszy: 

 

 
 

 

Dla klawiatury: 

 
 

 

 

8) 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 
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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. Prowadzenie między Zamawiającym a Reset PC negocjacji co do treści oferty oraz 

dokonywanie zmiany w jej treści 

1) W toku Postępowania Zamawiający był zobowiązany do m.in. zbadania zgodności oferty 

z treścią SIWZ. Zgodność ta powinna wystąpić wraz z upływem terminu składania ofert, 

zaś w przypadku wystąpienia niezgodności, obowiązkiem Zamawiającego było 

odrzucenie oferty.  

 

2) Po wniesieniu Odwołania 1, Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej 

oferty oraz zobowiązał się do ponownego zbadania i oceny ofert. W Odwołaniu 1 

Odwołujący wskazał na niezgodności oferty Reset PC z SIWZ oraz złożył dowody na tę 

okoliczność - Zamawiający nie mógł “nie zauważyć” niezgodności oferty Reset PC z treścią 

SIWZ. 

 

3) Pomimo tego, zamiast odrzucić ofertę Reset PC, Zamawiający wystosował do Reset PC 

pismo datowane na 10 lipca 2020 r., w którym m.in. wezwał Reset PC do złożenia “Opisu 

urządzeń, instrukcji obsługi”.  

 

4) W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 15 lipca 2020 r., Reset PC złożył 

Zamawiającemu “Opis urządzeń (zadanie 1)” zawierający podzespoły, których Reset PC 

nie zaoferował w swojej ofercie (m.in. czytnik kart pamięci, mysz, klawiaturę).  

 

Tym samym, Reset PC zmienił swoją ofertę, zaś czynności podejmowane między 

Zamawiającym a Reset PC stanowiły niedozwolone negocjacje co do treści oferty. 

 

V. Uchwała KIO/KD 73/19 

 

5 grudnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała uchwałę dotyczącą granic zastosowania art. 

87 ust. 1 Ustawy  (KIO/KD 73/19). Stan faktyczny sprawy był podobny do stanu faktycznego 

będącego przedmiotem Postępowania - również w tamtej sprawie zamawiający uznał, że w 

ramach prowadzenia korespondencji z wykonawcą po upływie składania ofert może uzupełnić 

ofertę o informacje w niej niezawarte: 

 

“Analiza oferty złożonej wykonawcy HORYZONT, a także analiza jego wyjaśnień prowadzi do wniosku, 

że w przedmiotowym przypadku złożone wyjaśnienia wychodziły poza treść wynikającą ze złożonej oferty. 

Wyjaśnienia wskazywały na nowe elementy związane z oświadczeniem woli danego Wykonawcy, 

kształtowały nową treść jego zobowiązania w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, która pierwotnie w 
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ofercie nie została uzewnętrzniona. (...) Jeżeli przyjąć, że zapytanie Zamawiającego odnosiło się wprost do 

poszczególnych wymogów opisu przedmiotu zamówienia, czego nie kwestionowano, to opisanie sposobu 

spełnienia tych wymogów dopiero w wyniku złożenia wyjaśnień oznacza, że pierwotna treść 

oferty danego wykonawcy nie odpowiadała wymogom SIWZ, tym samym była z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego niezgodna i jako taka podlegała odrzuceniu w trybie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Z oferty w żaden sposób nie wynikały informacje, o które pytał w wezwaniu 

Zamawiający. Poza podaniem modelu komputera, Wykonawca w żaden sposób nie określił jak spełnione 

zostały wymogi OPZ. Jeżeli dopiero w wyniku uzyskania wyjaśnień Zamawiający dowiedział się, 

że oferowany sprzęt został specjalnie skonfigurowany do tego przetargu, to oznacza, że w 

podstawowej wersji oferta Wykonawcy takich informacji nie zawierała. Bezspornym natomiast 

było, że w wersji fabrycznej, podstawowej, oferowanej przez producenta urządzenia, wymogów opisu 

przedmiotu zamówienia ono nie spełnia. Dostrzeżenia wymaga, iż taką wykładnię przepisów potwierdza 

opinia biegłego, z której wynika, że " (...) w ocenie sporządzającego opinię informacja o montażu 

niestandardowych elementów w oferowanych urządzeniach powinna znaleźć się w treści oferty." Sam 

Zamawiający w zastrzeżeniach zauważył, że "prośba Zamawiającego była działaniem w dobrej wierze, 

wynikała z chęci doprecyzowania czy model laptopa Lenovo Ideapad 320-15 spełnia wymagania OPZ". 

Jeżeli na podstawie treści złożonej oferty Zamawiający nie mógł tego wywnioskować i 

potrzebował dodatkowych informacji, to potwierdzają się zarzuty o niezgodności treści oferty 

z treścią wymogów opisu przedmiotu zamówienia. Dopiero więc wyjaśnienia doprecyzowywały 

ostateczny kształt zobowiązania Wykonawcy. 

 

Zamawiający bez uzyskania od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień i złożenia dodatkowych 

dokumentów, których co istotne, Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o 

zamówieniu, nie żądał wraz z ofertą, nie był w stanie ocenić, czy oferowany przedmiot 

zamówienia spełnia wszystkie wymogi opisu zamawianego sprzętu. Jednocześnie, na co 

słusznie zwrócił uwagę biegły powołany w postępowaniu kontrolnym, oferta bez uwzględnienia 

wyjaśnień nie jest zgodna z treścią SIWZ. Co więcej biegły w opinii podkreślił, że nawet uwzględniając 

wyjaśnienia, brak jest możliwości potwierdzenia zgodności treści oferty z SIWZ w pozycji 9 bowiem poza 

twierdzeniem Wykonawcy żadne dokumenty nie wskazują na spełnienie wymagań. 

 

Każdorazowo natomiast to Wykonawca w konkretnym postępowaniu jest zobowiązany wykazać, że oferuje 

przedmiot zgodny z opisem ustalonym przez Zamawiającego. Uczynić ma to nie w formie ustnej, czy innej, 

ale w formie pisemnej, składając ofertę o określonej treści, która dokumentuje w sposób wymagany przez 

Zamawiającego spełnianie określonych wymagań. 

 

Prawdą jest, że wyjaśniania mogą przedstawiać jakieś dodatkowe informacje, ale muszą być to informacje, 

które znajdują odzwierciedlenie w treści oferty. Jeżeli pewna treść nie została w ofercie ujęta, to trudno 

uznać za prawidłowe złożenie w tym zakresie dodatkowych informacji. Każde bowiem elementy 

oświadczenia woli będą nowe w porównaniu do treści oferty. Przedstawienie zaś nowych, nie 

ujętych w ofercie informacji jest zmianą treści oferty po terminie składania ofert, czego przepisy 

ustawy Pzp nie dopuszczają. 
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Dlatego też Zamawiający winien był odrzucić ofertę wykonawcy HORYZONT jako niezgodną w treści z 

treścią SIWZ.” 

 

Jak się okazało, stanowisko zamawiającego było błędne - skoro w dniu upływu terminu składania 

ofert z oferty wykonawcy Horyzont nie wynikało, że spełnia ona wymogi SIWZ, to należało 

odrzucić ofertę w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Ustalanie zakresu oferty, parametrów 

oferowanych produktów po upływie terminu składania ofert stanowiło negocjacje co do treści 

oferty.  

 

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 że uwzględniając zawarty w Odwołaniu 1 zarzut dotyczący 

wykluczenia Reset PC z Postępowania, Zamawiający winien był postąpić zgodnie z żądaniem 

Odwołującego zawartym w Odwołaniu 1.  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.  

 

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o uwzględnienie odwołania. 

 

W imieniu Odwołującego: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

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. dokumentacja techniczna producenta HP pobrana ze strony 

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

cs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=pl&lc=pl wraz z tłumaczeniem stosownego 

fragmentu 

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

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

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
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


23 

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, 

13. odwołanie z dnia 25 maja 2020 r., sygn. KIO 1148/20, 

14. “Odpowiedź na odwołanie” z dnia 6 lipca 2020 r., sygn. KIO 1148/20 

 

 

 

 

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