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ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

ZAKUP SERWERA I PLOTERA 

 

Pytanie do części I - Serwer 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy serwera: 

Zamawiający wymaga:  

"Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia 

do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu ob-

jętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego  

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdza-

jące należy załączyć do oferty." 

  

Prosimy z zmianę tego zapisu na oświadczenie Oferenta/Wykonawcy. Uzasadniając powyższe 

informujemy, że stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Żądanie przedmioto-

wego dokumentu/oświadczenia stanowi naruszenie tej głównej zasady, albowiem Zamawiający 

nie jest w stanie wykluczyć ewentualnego wpływu osób trzecich - producentów sprzętu obję-

tego ofertą wykonawcy - na wynik postępowania tj. wybór najkorzystniejszej oferty. Brak moż-

liwości zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji czyni przedmiotowy wymóg Zamawia-

jącego sprzecznym z postanowieniami ustawy PZP. Dopuszczenie przez Zamawiającego moż-

liwości na etapie składania ofert wpływu producentów sprzętu, na wynik postępowania poprzez 

nie złożenie oświadczenia w odniesieniu do dowolnie wybranego przez siebie wykonawcy sta-

nowi w sposób jednoznaczny naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP. Jednocześnie stosownie do 

art. 25 ust. I ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać 

od wykonawców wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia po-

stępowania. Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz 

formy, w jakich dokumenty te mogą być składane określone są w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 

2013 poz. 231). Wskazane rozporządzenie w §6 zawiera wykaz dokumentów, jakich może żą-

dać Zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub ro-

boty budowlane odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego. Żądane przez Za-

mawiającego dokumenty czyt. oświadczenia producenta lub podmiotu realizującego serwis nie 

są dokumentami mającymi na celu potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust 1 pkt. 1 ustawy PZP, ani też nie są dokumentami 

mającymi potwierdzić spełnienie przez oferowane dostawy wymagań postawionych przez za-

mawiającego wg art. 26 ust I. Pkt. 2. W związku z tym Zamawiający nie może żądać takich 

dokumentów zarówno na podstawie §1 jak i §6 rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 

19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od 
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wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231). Tym 

samym zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 25 ust. I ustawy PZP Zamawiający może żądać 

wyłącznie tych dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału wykonawcy w 

postępowaniu oraz spełnienie wymagań w zakresie oferowanego sprzętu. Zgodnie z powyż-

szym żądanie Zamawiającego mające na celu przedstawienie oświadczeń jak wyżej jest nieu-

prawnione. Mając na uwadze powyższe opisy, konieczność przedstawienia oświadczeń produ-

centa lub podmiotu realizującego serwis należy uznać tylko i wyłącznie za próbę ograniczenia 

uczciwej konkurencji. 
     

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający przychyla się do zmiany następującego zapisu, z: 

  

"Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołącze-

nia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu 

objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiają-

cego Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwier-

dzające należy załączyć do oferty." 

 

na: 

 

"Zamawiający wymaga od Oferenta/Wykonawcy dołączenia do oferty oświadczenia, że w 

przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem 

technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego  

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdza-

jące należy załączyć do oferty." 

 

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk  

SEKRETARZ POWIATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Mariola Wolnik, wew. 385 

 


