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„Wykonawcy”  

 
 
DOTYCZY: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu nr  PCKZiU.271.20.CKZ.2019                 
pn.: „Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami 
interaktywnymi” 
 
Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), 
zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od wykonawcy do treści 
SIWZ.  

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi. 

Pytanie 1  Zamawiający w załączniku A3 opisując przedmiot zamówienia w pozycji Monitor 
interaktywny bazuje na konkretnym modelu monitora interaktywnego 86”. Koniunkcja 
wymaganych parametrów oraz  certyfikatów jednoznacznie wskazuje na produkty marki Avtek, co 
jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji. Zamawiający wymaga także do wspomnianych 
monitorów certyfikatów, które nie mają żadnego znaczenia dla postepowania. np. ISO14001                     
( zbiór przepisów dotyczących organizacji systemu zarządzania Środowiskowego w 
przedsiębiorstwach oraz instytucjach z uwzględnieniem ochrony środowiska)RoHS czy WEEE. 
Pragnę  zaznaczyć także, że producenci tacy jak wspomniany Avitek (oraz wielu innych) nie 
posiadają własnych fabryk, a jedynie brandują sprzęt zamawiany bezpośrednio  u producenta, co 
jest praktyka powszechną. Można zatem wywnioskować faworyzowanie w/w firmy w niniejszym 
postepowaniu, co jest jawnym naruszeniem zasady uczciwego traktowania wykonawców, oraz 
zasady konkurencyjności PZP.  

Wobec powyższego, aby móc zaoferować sprzęt równoważny innego producenta niż wskazany 
w postępowaniu ( zachowanie zasady uczciwej konkurencji )wnoszę do Zamawiającego o 
dopuszczenie jako równoważnych monitorów interaktywnych spełniających następujące 
parametry techniczne. 

 Rozdzielczość panelu 3840 x 2160 
 Kąt widzenia: 178° / 178° 
 Żywotność panelu minimum:  30.000 h 
 Grubość wzmocnionej szyby min  4 mm 
 Wyjścia wideo HDMI: HDMI 
 Przekątna: min 86"" 
 Wyjście audio Mini jack 3.5 mm 
 Wbudowane głośniki: minimum 2x 15 W 
 Wejścia wideo: 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) 
 Wejścia audio:  Mini jack 3.5 mm 
 Dodatkowe funkcje: Android OS, Komunikacja Wi-Fi, Menu dotykowe OSD, Slot OPS, 

USB Media Player 
 Gwarancja 5 lat na urządzenie, 5 lat na panel 
 Dołączone akcesoria Pilot z bateriami, Pisaki (3 szt), Przewód audio (5m), Przewód 

HDMI (1,5m), Przewód USB (5m), Przewód VGA, Przewód zasilający (3m), uchwyt 
montażowy ścienny 

 Certyfikaty CE, ISO 9001,    

Wyrażenie zgody na dopuszczenie produktów równoważnych pozwoli na złożenie oferty nie 
podlegającej odrzuceniu zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.      
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Odpowiedź 1 :  
Zamawiający zmienił parametry techniczne  monitora interaktywnego-  zmiana treści SIWZ, 
zamiana ogłoszenia, zmiana załącznika A1.   
 
Pytanie 2   
Witam czy zamawiający w sekcji monitora pisząc : 
”Wbudowane głośniki: minimum 2x 16 W” 
Zgodzi się na głośniki 2x 15 W? 
 
 Odpowiedź 2 :  
Zamawiający zmienił parametry techniczne  monitora interaktywnego-  zmiana treści SIWZ, 
zamiana ogłoszenia, zmiana załącznika A1.   

 

Pytanie 3   
Uprzejmie proszę o wskazanie strony internetowej, na której można zapoznać się ze specyfikacją 
dotyczącą zapytania ofertowego na "Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych 
stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi" 

 Odpowiedź 3 :  

SIWZ do zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego podanej w pkt 1 SIWZ   
http://www.pckziu.mirobip.pl/ w zakładce Zamówienia publiczne.  
Podaję link do strony  
http://www.pckziu.mirobip.pl/zamowienia-publiczne/pckziu27120ckz2019/ 
 
 
 
 


