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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2022-04-05 otrzymaliśmy 
pytania dot. przetargu dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby IBSPAN 
(F1-208-01/22): 
 
 
Pytanie 1 
Czy zamawiający dołoży w formularzu ofertowym kolumnę "Producent/model", obligując 
Wykonawców do podania nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu? Pozwoli to na 
sprawdzenie ofert pod względem zgodności zaoferowanego sprzętu w stosunku do zapisów 
SWZ jeszcze przed wyborem właściwej oferty. Wiele z parametrów sprzętu komputerowego 
jest również trudne, ciężkie lub wręcz niemożliwe do zweryfikowania podczas dostawy (bez 
posiadania specyfikacji technicznych producenta) a często takie parametry mają znaczny 
wpływ na cenę. To zaś sprawia, że bardzo często przetargi (i to ze sporą przewagą cenową) 
wygrywają nierzetelni Wykonawcy, którzy oferują sprzęt niezgodny z zapisami SWZ, a 
którego nikt na etapie dostawy nie weryfikuje. Według naszych kilkunastoletnich obserwacji, 
maksymalnie 10-15% ofert będących w postępowaniach przetargowych najtańszymi spełnia 
wymagania zawarte w SWZ i OPZ (i często ofert wybieranych jako najkorzystniejsze przez 
Wykonawców, szczególnie w przetargach gdzie nie podaje się nazwy producenta ani 
modelu)! Dlatego tak ważna jest możliwość weryfikacji ofert już na etapie ich oceny i dlatego 
prosimy Zamawiającego aby w interesie swoim jak i innych Wykonawców zmodyfikował 
formularz ofertowy. 
 
 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do wyżej 
przedstawionych zapytań: 
 
Ad. 1 
Zamawiający nie przychyla się do prośby, z uwagi na to że już obecnie formularz ofertowy 
zawiera odpowiednie sformułowanie: 
”17. Do oferty załączamy niżej wymienione dokumenty: 
1) Wypełniony szczegółowy opis sprzętu”, 
 
Z poważaniem,  
  


