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Bochnia, dn. 26.04.2022 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-16/2022 
 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  

ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt. 2 Ustawy Pzp na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 
 
 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 

PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
1. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1  wykreśli zapis: "Obudowa musi umożliwiać montaż dodatkowego 

dysku 2.5”."? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ. 
 

2. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1 dopuści zewnętrzny napęd DVD+/-RW? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

3. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1  dopuści komputer z zasilaczem 210 W ? 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

4. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1  wykreśli zapis: "Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, 

zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001"? 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ. 
 

5. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1 wykreśli zapis: " 1 x HDMI Out"? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ. 
 

6. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1 wykreśli zapis: "1 x port audio-out na tylnym panelu obudowy"? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ. 
 

7. Treść pytania: Czy Zamawiający w pakiet nr 1 wykreśli zapis: "Przynajmniej jedno złącze z obsługą protokołu SATA 

III umożliwiające bezpośrednie podłączenie oraz zasilanie dodatkowego dysku (bez stosowania kabli 
zasilających)."? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający potrzymuje zapis z SWZ. 
 

8. Treść pytania: Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert? 
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 
 

9. Treść pytania: Zamawiający w SWZ w punkcie I. Tryb Udzielenia Zamówienia wskazuje w podpunkcie I.3) 
Zamówienie nie przekracza równowartości kwoty 214 000,00 €, określonej w przepisach wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy Pzp. Informujemy Zamawiającego iż od początku roku 2022 uległy zmianie 
kwoty określone w przepisach wykonawczych. Obecnie kwota „progu unijnego” to 215 000,00 EUR. Prosimy o 

wyjaśnienie tych rozbieżności. 

Odpowiedź: Zamawiający poprawił zapis w SWZ. 
 

10. Treść pytania: Zamawiający ogłosił postępowanie w trybie podstawowy z możliwością negocjacji. Prosimy 
Zamawiającego o informacje, czy dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji zdalnie, za pomocą środków 
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komunikacji elektronicznej, w postaci platform komunikacyjnych (np. MS Teams lub Zoom)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: Zamawiający w SWZ punkt II.8.1) wskazuje:  
W podpunkcie 2) deklaracji zgodności potwierdzającej oznakowanie przedmiotu znakiem CE,  

W podpunkcie 5) dokument potwierdzający spełnienie wymogu 80plus (zasilacz w oferowanym komputerze musi 

się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx) dla oferowanych zasilaczy, 
w przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce 

dostarczyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wydruki 80plus muszą być potwierdzone przez producenta lub 
dołączone oświadczenie producenta komputera iż wskazane zasilacze przez Wykonawcę spełniają 80plus.  

W podpunkcie 6 dokument potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, 
dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera  

W podpunkcie 8 dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu  

W podpunkcie 9 dokument potwierdzający wyprodukowanie przez producenta zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 
lub równoważną W podpunkcie 10 dokument potwierdzający certyfikację na stronie: 

http://tcocertified.com/product-finder tj. Certyfikat TCO Edge lub równoważny  
W podpunkcie 11 dokument potwierdzający spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg 

wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu 

specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 
zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważną dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych o masie powyżej 25 gram  
 

Natomiast w załączniku 1A – Specyfikacja techniczna- szczegółowa oferta cenowa wskazuje dla ww. dokumentów, 

iż wymaga złożenia oświadczenia producenta o spełnianiu lub posiadaniu stosownych certyfikatów, wymienionych 
w specyfikacji dla oferowanego sprzętu i dopiero w przypadku wątpliwości, Zamawiający wezwie wykonawcę do 

uzupełnienia ww. dokumentów. Prosimy o informacje czy Zamawiający uzna przedmiotowy środek dowodowy, w 
postaci oświadczenia producenta dla oferowanego sprzętu, potwierdzający iż zaoferowane rozwiązanie posiada 

wymagane certyfikaty i spełnia określone przez Zamawiającego normy? 

Odpowiedź: Zamawiający uzna oświadczenia producenta dla oferowanego sprzętu, potwierdzającego iż zaoferowane 
rozwiązanie posiada wymagane certyfikaty i spełnia określone przez Zamawiającego normy, jednocześnie informuje, 
ze wprowadził zmiany w SWZ 
 

UWAGA! 

W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 
nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 
 
Zmiany w SWZ - wprowadzone zmiany zostały zaznaczone na czerwono. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert uległ zmianie na 02.05.2021 r., godziny bez 

zmian. 
 

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

Załączniki: 
 SWZ 
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00135911 

Dyrektor 
Jarosław Kycia 


