
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku 

ul. Mickiewicza 21 

38- 500 Sanok 

Sanok,  2016-10-12 

DO. 221-…/16                                                    

                  

Wg załącznika 

                                        uczestnicy postępowania 

 

Odpowiedź na odwołanie  
 

Dotyczy: zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO na dostawę 

sprzętu komputerowego. 

 

Informujemy, że w dniu 11.10.2016 roku firma CPU ZETO sp. z o.o., ul. 

Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra złożyła odwołanie od decyzji 

zamawiającego z dnia 07.10.2016 roku o odrzuceniu oferty w/w firmy. Treść odwołania  

w załączniku do niniejszego pisma.       
 

Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję: 

 

Zamawiający na początku zaproszenia wyraźnie napisał: „Zamawiający w poniższej specyfikacji 

określa minimalne wymagania, jakie proponowany przez wykonawcę sprzęt musi spełniać. Zgodnie  

z prawem Zamówień Publicznych Wykonawca może złożyć ofertę na produkty równoważne bądź 

lepsze spełniające minimalne wymagania Zamawiającego zawarte w opisie. Zamawiający  

w szczegółowej specyfikacji komputera określił jakie kontrolery powinna posiadać płyta główna tj.: 

„Kontrolery USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1” . Proszę zwrócić uwagę na fakt iż kontroler USB 3.1 jest 

podany łącznie z USB 3.0 czyli Zamawiający wymagał kontrolera nie tylko 3.0 (USB 3.1 gen1)  ale i 

również nowszego i szybszego USB 3.1 (USB 3.1 gen2). Gdyby Zamawiający dopuszczał tak jak 

firma CPU Zeto sugeruje tylko kontroler USB 3.1 gen 1 nie pisałby niepotrzebnie w wymaganiach 

„USB 3.1” tylko pozostawił sam zapis „USB 3.0” - wtedy logicznym jest że wg etymologii nazw 

przyjętej przez organizację „USB-IF” wymagane było dostarczenie komputera z płytą główną która 

posiada tylko ten starszy kontroler czyli taki jaki zaproponowała firma CPU Zeto. Sam fakt zamiany 

(aktualizacji) nazewnictwa nie wpływa na zakres minimalnych wymagań jakie stawiał Zamawiający 

sprzętowi – tj. Zamawiający wymagał płyty głównej nie tylko posiadającej kontroler 3.0 (USB 3.1 

gen1)  ale i również USB 3.1 (USB 3.1 gen2).Zamawiający ubolewa iż firma CPU Zeto nie 

skorzystała z możliwości zadawania pytań w toku postępowania w celu wyjaśnienia jakichkolwiek 

niejasności związanych z opisem przedmiotu zamówienia, ponieważ gdyby takowe zostały zadane, na 

pewno otrzymaliby informację pozwalającą na złożenie oferty ważnej, spełniającej wymagania 

stawiane przez Zamawiającego. Ponadto pozostali oferenci zaproponowali rozwiązania zgodne z 

opisem przedmiotu zamówienia tj. płyty posiadające „Kontrolery USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1” 

 

 

                                                                 Z poważaniem 

 


