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Chojnice, 22 kwietnia 2008 r. 
 
       

Podmioty biorące udział 
w postępowaniu o udzielenie 

M/znak: DZAP-380-1/23/08   zamówienia publicznego  

 
 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego. 

 

 

 Na zasadzie art. 181 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje do wiadomości 

Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu kopię wniesionego protestu oraz wzywa 

Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia 

protestu. 

Zgodnie z regulacją art. 181 ust. 4 pkt 1 Pzp uczestnikami postępowania toczącego 

się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, 

aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpią do 

postępowania do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp.  

W załączeniu kopia wniesionego protestu. 

 

Zamawiający pragnie jednocześnie poinformować, iż przesuwa termin otwarcia ofert  

na 29.04.2008 r., na godz. 11:00. Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 

29.04.2008 r. do godz. 10:00. 

 
 

Z poważaniem 
 

        Dyrektor 

        Leszek Bonna 

 

 

 

 

 
A.T.R. 

 

REGON: 000308169          NIP: 555-17-83-839 
 

BANK BPH S.A.                                        34  10600076 0000402250010149 
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ZEUS Computer Systems  
       ul. Sobieskiego 7 

N/znak: DZAP-380-5/23/08   80-216 GDAŃSK 
 

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

komputerowego. 

 
Rozstrzygnięcie protestu 

 
 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 22.04.2008 r. wobec 

czynności Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) postanawia, że: 
 

1. uwzględnia protest w części dotyczącej treści SIWZ odnoszącej się do 
przedmiotu zamówienia w postaci notebooka (zad. 1 poz. 4 – zał. nr 2 oraz  

zał. nr 2A zad. 1 poz. 4 oraz w zał. nr 3 – formularz parametrów technicznych 
str. 20); 

2. oddala protest w pozostałym zakresie. 

 
Uzasadnienie 

Odnosząc się do zarzutów zawartych w proteście Zamawiający pragnie stwierdzić, że 

wbrew twierdzeniu Protestującego określone w SIWZ właściwości procesorów są miernikiem 

wydajności. Skoro tak, to niezasadny jest zarzut, że Zamawiający nie określił żądanej przez 

niego wydajności procesorów. Wydajność określają parametry takie jak częstotliwość 

taktowania procesora oraz pamięć cache. Im mniejsza częstotliwość lub pamięć cache, tym 

wydajność procesora spada. Właściwość jest to, według Słownika Języka Polskiego PWN „to, 

co jest charakterystyczne dla danej osoby lub rzeczy” oraz „cecha tego, co właściwe, 

odpowiednie”, czyli np. w przypadku procesora właściwością może być obsługa 64-bitowych 

systemów operacyjnych. Wydajność określa szybkość działania procesora.  

Jeżeli chodzi o kwestię „producentów i modeli oczekiwanych procesorów” – jak pisze 

Protestujący – Zamawiający wskazał modele wzorcowe, nie jest to więc obligatoryjne 

wymaganie, ale jedynie wskazanie wzorca (Słownik Języka Polskiego PWN: „wzorcowy: 

mogący służyć za wzorzec, za model czegoś”). Zatem pojęcie model wzorcowy użyty w SIWZ 



  

jest równoznaczny de facto z pojęciem „lub równoważny” w rozumieniu art. 29 ust. 3 Pzp. 

Zdaniem Zamawiającego wskazanie modelu wzorcowego miało na celu zagwarantowanie 

jemu uzyskanie założonego efektu technicznego, przy czym podkreślić należy, że model ten  

i to tylko jako wzorcowy został wskazany wyłącznie dla procesora, a nie dla jednostki 

centralnej.  

Zarzut dotyczący wymagania oznaczenia monitora i jednostki centralnej logiem tego 

samego producenta Zamawiający uznaje za bezzasadny jako, że jest on podyktowany 

swoistymi potrzebami Zamawiającego. Wymaganie, aby zarówno monitor, jak i jednostka 

centralna były tego samego producenta dają Zamawiającemu gwarancję maksymalnej 

kompatybilności, co w przypadku szpitala, do którego obowiązków zgodnie z art. 3 ustawy  

z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej należy podejmowanie działań 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jest uzasadnione 

szczególnymi potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że na sprzęcie 

komputerowym funkcjonuje system informatyczny obsługujący hospitalizację oraz 

diagnostykę pacjentów (m.in. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki 

Obrazowej). Sprzęt współpracuje również z różnymi aparatami medycznymi o wysokiej 

technologii, a zagwarantowanie maksymalnie niezawodnego działania systemów jest 

obowiązkiem szpitala.  

Określenie w SIWZ takich, a nie innych parametrów (w zakresie monitora czy 

jednostki centralnej) podyktowane jest również tym, że szpital ma w swoich planach 

modernizację zakładu diagnostyki obrazowej z zastosowaniem systemu cyfrowej archiwizacji 

danych diagnostycznych (potwierdzone jest to złożeniem wniosku do MSWiA o uzyskanie 

dofinansowania). Założenia techniczne tego projektu jasno określają, że monitor pracujący  

w tym systemie musi charakteryzować się wysoką jakością wyświetlanego obrazu, 

dostosowywać się do uruchomionej aplikacji i w sposób dokładny odwzorowywać kolory. 

Przygotowując specyfikację Zamawiający musiał wziąć pod uwagę ww. parametry. 

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego opisu parametrów notebooka Zamawiający 

uwzględnia uwagi Protestującego i dokona czynności modyfikacji SIWZ (o czym poinformuje 

wszystkich biorących udział w postępowaniu) w zakresie opisu wymaganych parametrów 

tego urządzenia, z uwagi na przeznaczenie notebooka do celów administracyjnych. 

 

Reasumując, opisując przedmiot zamówienia zamawiający zawarł w nim wszystkie 

istotne warunki charakteryzujące poszczególne elementy zamówienia niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania szpitala, przy uwzględnieniu już istniejącej infrastruktury 

komputerowej (około 220 zestawów komputerowych). Żądane wydajności i parametry mają 

na celu maksymalne zabezpieczenie niezawodności funkcjonowania tej infrastruktury, przy 

uwzględnieniu konieczności utrzymania przez serwis zatrudniony w szpitalu ciągłej  

i niezawodnej pracy wszystkich elementów systemu. Zamawiający opisał przedmiot 

zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomącą dokładnych i zrozumiałych 

określeń – zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma prawo 

wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który jego zdaniem nie zakłóci sprawnego  



  

i prawidłowego funkcjonowania szpitala i jest najlepszy do wykonywania określonych czynności. 

Opis przedmiotu zamówienia jest zarówno obowiązkiem, jak i uprawnieniem Zamawiającego. 

Obiektywne jego określenie nie jest jednoznaczne z koniecznością możliwości realizacji 

zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Ustawa Prawo 

zamówień publicznych daje możliwość złożenia oferty wspólnej (art. 23). Przetarg nieograniczony 

daje możliwość przystąpienia i złożenia ofert niezliczonej liczbie wykonawców. Zawsze bowiem 

Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę dokonując zakupów u innego producenta bądź 

dostawcy.  

Zamawiający stoi na stanowisku, że ma prawo ustalić, uwzględniając swoja wiedzę  

i doświadczenie, warunki, których spełnienia oczekuje od Dostawców, z uwzględnieniem 

szczególnego celu, dla którego składane jest zamówienie.  

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

   

 

 

        Z poważaniem 

 

 

       Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
        Maria Nieżorawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp) o potwierdzenie otrzymania niniejszego 
pisma (oraz jego czytelności) pod nr faksu: 052 3956505 lub 052 3956569. 
 

 
A.W. 
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Przedsiębiorstwo Informatyczne  

KOMNET 

       ul. San Carlos 1 

N/znak: DZAP-380-6/23/08    89-600 CHOJNICE 

 

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę osprzętu komputerowego. 

 

Rozstrzygnięcie protestu 

 

 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 22.04.2008 r. wobec czynności 

Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) postanawia, że: 

 
1. uwzględnia protest w części dotyczącej treści SIWZ odnoszącej się do przedmiotu 

zamówienia w postaci notebooka (zad. 1 poz. 4 – zał. nr 2 oraz zał. nr 2A zad. 1 poz. 4 

oraz w zał. nr 3 – formularz parametrów technicznych str. 20); 

2. oddala protest w pozostałym zakresie. 

 

 

Uzasadnienie 

Odnosząc się do zarzutów zawartych w proteście zarzut dotyczący wymagania oznaczenia 

monitora i jednostki centralnej logiem tego samego producenta Zamawiający uznaje za bezzasadny 

jako, że jest on podyktowany swoistymi potrzebami Zamawiającego. Wymaganie, aby zarówno monitor, 

jak i jednostka centralna były tego samego producenta dają Zamawiającemu gwarancję maksymalnej 

kompatybilności, co w przypadku szpitala, do którego obowiązków zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 

sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej należy podejmowanie działań służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jest uzasadnione szczególnymi potrzebami 

Zamawiającego. Zamawiający wyjaśnia, że na sprzęcie komputerowym funkcjonuje system 

informatyczny obsługujący hospitalizację oraz diagnostykę pacjentów (m.in. Zakład Diagnostyki 

Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej). Sprzęt współpracuje również z różnymi aparatami 

medycznymi o wysokiej technologii, a zagwarantowanie maksymalnie niezawodnego działania 

systemów jest obowiązkiem szpitala.  

Określenie w SIWZ takich, a nie innych parametrów (w zakresie monitora czy jednostki 

centralnej) podyktowane jest również tym, że szpital ma w swoich planach modernizację zakładu 

diagnostyki obrazowej z zastosowaniem systemu cyfrowej archiwizacji danych diagnostycznych 

(potwierdzone jest to złożeniem wniosku do MSWiA o uzyskanie dofinansowania). Założenia techniczne 

tego projektu jasno określają, że monitor pracujący w tym systemie musi charakteryzować się wysoką 



  

jakością wyświetlanego obrazu, dostosowywać się do uruchomionej aplikacji i w sposób dokładny 

odwzorowywać kolory. Przygotowując specyfikację Zamawiający musiał wziąć pod uwagę  

ww. parametry. 

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego opisu parametrów notebooka Zamawiający uwzględnia 

uwagi Protestującego i dokona czynności modyfikacji SIWZ (o czym poinformuje wszystkich biorących 

udział w postępowaniu) w zakresie opisu wymaganych parametrów tego urządzenia, z uwagi na 

przeznaczenie notebooka do celów administracyjnych. 

 

Reasumując, opisując przedmiot zamówienia Zamawiający zawarł w nim wszystkie istotne 

warunki charakteryzujące poszczególne elementy zamówienia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania szpitala, przy uwzględnieniu już istniejącej infrastruktury komputerowej (około 220 

zestawów komputerowych). Żądane wydajności i parametry mają na celu maksymalne zabezpieczenie 

niezawodności funkcjonowania tej infrastruktury, przy uwzględnieniu konieczności utrzymania przez 

serwis zatrudniony w szpitalu ciągłej i niezawodnej pracy wszystkich elementów systemu. 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomącą dokładnych 

i zrozumiałych określeń – zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma 

prawo wybrać i wyspecyfikować taki przedmiot zamówienia, który jego zdaniem nie zakłóci sprawnego  

i prawidłowego funkcjonowania szpitala i jest najlepszy do wykonywania określonych czynności. Opis 

przedmiotu zamówienia jest zarówno obowiązkiem, jak i uprawnieniem Zamawiającego. Obiektywne jego 

określenie nie jest jednoznaczne z koniecznością możliwości realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty 

działające na rynku w danej branży. Ustawa Prawo zamówień publicznych daje możliwość złożenia oferty 

wspólnej (art. 23). Przetarg nieograniczony daje możliwość przystąpienia i złożenia ofert niezliczonej liczbie 

wykonawców. Zawsze bowiem Wykonawca może uzupełnić swoją ofertę dokonując zakupów u innego 

producenta bądź dostawcy.  

Zamawiający stoi na stanowisku, że ma prawo ustalić, uwzględniając swoja wiedzę i doświadczenie, 

warunki, których spełnienia oczekuje od Dostawców, z uwzględnieniem szczególnego celu, dla którego 

składane jest zamówienie.  

 

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

   

 

 

        Z poważaniem 

 

        Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

        Maria Nieżorawska 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp) o potwierdzenie otrzymania niniejszego 
pisma (oraz jego czytelności) pod nr faksu: 052 3956505 lub 052 3956569. 
 

 

A.W. 
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ZEUS Computer Systems  
       ul. Sobieskiego 7 

N/znak: DZAP-380-10/23/08   80-216 GDAŃSK 
 

Dot.: protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu 

komputerowego. 

 
Rozstrzygnięcie protestu 

 
 W związku z protestem złożonym przez Państwa w dniu 29.04.2008 r. wobec 

czynności Zamawiającego podjętych w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 183 ust. 1 i 4 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) postanawia, że: 
 

odrzuca protest. 
 

Uzasadnienie 
W dniu 22.04.2008 r. Protestujący złożył protest wobec treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego  

i oprogramowania. Rozstrzygnięcie powyższego protestu nastąpiło poprzez jego oddalenie  

w dniu 28.04.2008 r. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu Wykonawca otrzymał zgodnie  

z sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonym w SIWZ  

w rozdz. VII pkt 1. W rozumieniu przepisów ustawy Pzp (art. 182 ust. 2 pkt 1) 

rozstrzygniecie, które otrzymał Wykonawca było ostatecznym rozstrzygnięcie protestu, od 

którego Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

Przedmiotem pisma nazwanego protestem nr 2 (otrzymanego przez Zamawiającego 

dnia 29.04.2008 r.) było zgłoszenie zastrzeżeń wobec treści SIWZ na dostawę sprzętu 

komputerowego i oprogramowania, co oznacza, że Wykonawca po raz drugi złożył protest 

względem tego samego przedmiotu. W ten sposób Wykonawca wprowadza de facto kolejny 

środek odwoławczy nieprzewidziany w ustawie Pzp, tj. „protest od rozstrzygnięcia protestu”.  

Z uwagi na brak takiego środka ochrony prawnej, a zatem z uwagi na niedopuszczalność 

takiego protestu konsekwencją jest konieczność jego odrzucenia (art. 180 ust. 7  

w zw. z art. 181 ust. 6).  



  

Natomiast jeżeli założyć teoretycznie, że Wykonawca składał protest wobec SIWZ jako 

uzupełnienie poprzednio złożonego protestu, to również podlega on odrzuceniu z uwagi na 

przekroczenie terminu do jego wniesienia (art. 180 ust. 7 Pzp) – termin na wniesienie 

protestu dot. treści SIWZ minął 25.04.2008 r.  

Odnosząc się do zarzutu „zaniechania powołania komisji przetargowej posiadającej 

należytą wiedzę na temat przeprowadzanego postępowania” Zamawiający stwierdza, że 

ocena merytorycznej wiedzy członków komisji przetargowej nie jest przewidziana przez 

ustawodawcę jako podlegająca trybowi składania protestów zgodnie z art. 180 i nast. Pzp. 

Nie oznacza to, że Wykonawca w toku postępowania jest pozbawiony możliwości „oceny” 

wiedzy merytorycznej członków komisji przetargowej – może to jednakże czynić w sposób 

przewidziany ustawą, tj. poprzez wniesienie protestu na podejmowane przez komisję 

czynności.  

 

Zamawiający odnosząc się do treści uzasadnienia „Protestu nr 2” nie podziela poglądu 

Protestującego, że stwierdzenie „Wydajność określają parametry takie jak częstotliwość 

taktowania procesora oraz pamięć cache. Im mniejsza częstotliwość lub pamięć cache, tym 

wydajność procesora spada” jest fałszywe. 

Nie jest również prawdą, że pojęcie kompatybilności zakłada przystosowanie 

współpracujących urządzeń w 100%. Pojęcie kompatybilności oznacza tylko tyle, że 

określone urządzenia mogą ze sobą współpracować (Słownik Języka Polskiego PWN oprócz 

przytoczonego w sposób wybiórczy przez Protestującego znaczenia pojęcia kompatybilny 

podaje również, że kompatybilny to: „o komputerze, drukarce, karcie graficznej lub muzycznej 

itp.: mogący działać łącznie z innymi urządzeniami tego typu”), zatem dopuszczalna jest 

ocena stopnia kompatybilności. 

 

Mając na uwadze powyższe protest należało rozstrzygnąć jak na wstępie. 

 

Od rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.  

   

 

 

        Z poważaniem 

         

Dyrektor 
        Leszek Bonna 
       

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp) o potwierdzenie otrzymania niniejszego 
pisma (oraz jego czytelności) pod nr faksu: 052 3956505 lub 052 3956569. 
 

 
A.W. 


