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Krosno, dnia 9.06.2020 r.

Uczestnicy p o s t ę p o w a n i a o udzielenie
z a m ó w i e n i a publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Pałacu
Biskupim, instalacji okablowania strukturalnego oraz modernizację systemu CCTV w Skansenie
Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach zadania Poprawa infrastruktury Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa
Narodowego, Program: Infrastruktura Kultury

Na podstawie art.38 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz.1843 z póz. zm.) Muzeum Podkarpackie w Krośnie jako Zamawiający informuje,
że złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot.
ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

Pytanie 1
Dokumentacja projektowa zawiera m.in. Erratę do projektu budowlano wykonawczego, Podane są
parametry urządzeń konkretnego producenta. Inni dostawcy nie są w stanie spełnić wymagań tejże
specyfikacji. W świetle polskiego prawa jest to niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych
(naruszenie zasad uczciwej konkurencji). Prosimy o określenie minimalnych wymagań, co
zaprojektowanych urządzeń, tak aby Inni dostawcy również mogli spełniać wymogi specyfikacji.

Odpowiedź
Zamawiający w Dziale III. Opis przedmiotu zamówienia pkt.8 wskazał, że :
„W przypadku użycia przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ sformułowań wskazujących na
producenta, znaki towarowe,

patenty,

pochodzenie, źródło

lub szczególny

proces, który

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż
wskazaniu

takiemu towarzyszą

wyrazy

„lub

równoważny".

Intencją

Zamawiającego

było

przedstawienie „typu" towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym,
w przypadku użycia przez Zamawiającego nazw własnych w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych o parametrach technicznych
i funkcjonalnych nie gorszych niż te, które posiadają elementy wyszczególnione w tym opisie,
W przypadku zaoferowania rozwiązania /produktu równoważnego, na wykonawcy spoczywa
obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/ produktów.
W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów I dokonać

porównania z rozwiązaniami / produktami wskazanym przez Zamawiającego. Z porównania musi
jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie /produkt oferowany jako równoważny jest nie gorszy niż
rozwiązanie / produkt wskazany przez Zamawiającego. W tym celu wykonawca powinien precyzyjnie
wyspecyfikować w dokumentach załączonych do oferty nazwę rozwiązania/produktu, producenta
oraz specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/produktów. Brak jakichkolwiek
informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że wykonawca oferuje rozwiązania/ produkty
według wymagań Zamawiającego przedstawionych w załączniku do SIWZ. „

