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POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE     Kraków, dnia 25.11.2020r.  

al. Krasińskiego 11a 

31-111 Kraków 

 

DOTYCZY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dostawa zasilacza awaryjnego oraz urządzeń 

wielofunkcyjnych wraz z oprogramowaniem do zarzadzania drukiem. Znak sprawy 

ZZP.261.25.2020. 

 

W związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego udzielamy odpowiedzi: 

 

Pytanie:  

Dzień dobry,  

W odpowiedzi na pytanie  10914207 dot. UPSa  zamieszczają Państwo bardzo szczegółową 

charakterystykę UPSa APC Smart-UPS X 3000 VA Z KARTĄ ZARZĄDZAJĄCĄ I CZUJNIKIEM 

TEMPERATURY I WIGOTNOŚCI  

Tego rodzaju praktyka  jest czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie  z Ustawą z dnia 16 

kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   (Dz. U. 1993 Nr 47 poz. 211)  

W szczególności dotyczy to :    

.Art.15.1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu 

do rynku, w szczególności przez:  

(…)  

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego 

przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie 

zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.  

   

Na podstawie przysługującego mi prawa ( art. 18.1 w/w Ustawy) żądam zaniechania 

niedozwolonych działań i rozszerzenie przetargu nieograniczonego również na UPS-y i karty 

zdalnego zarządzania o specyfikacji równoważnej. 

Odpowiedź: 

Na końcu pkt II.4) ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zawarł zapis:  

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków 

towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty 

można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia 

obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, 
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które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych 

rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania 

identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje 

dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw 

producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał 

na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą 

odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią 

wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania 

towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego 

rozwiązania.  

Identyczny zapis zawiera Rozdział II SIWZ [Opis Przedmiotu Zamówienia] pkt 4.  

Z uwagi na powyższe, zgłoszone żądanie zaniechania niedozwolonych działań oraz 

rozszerzenie przetargu nieograniczonego również na UPS-y i karty zdalnego zarządzania o 

specyfikacji równoważnej, jest bezzasadne bowiem tego rodzaju rozszerzenie zostało 

poczynione, gdyż jak jasno wynika z Zapisów ogłoszenia oraz SIWZ Zamawiający dopuszcza 

oferowanie urządzeń/rozwiązań o parametrach równoważnych.  

Z uwagi na powyższe, zgłoszone żądanie zaniechania niedozwolonych działań oraz 

rozszerzenie przetargu nieograniczonego również na UPS-y i karty zdalnego zarządzania o 

specyfikacji równoważnej, jest bezzasadne bowiem tego rodzaju rozszerzenie zostało 

poczynione, gdyż jak jasno wynika z Zapisów ogłoszenia oraz SIWZ Zamawiający 

dopuszcza oferowanie urządzeń/rozwiązań o parametrach równoważnych. Serdecznie 

zapraszamy zadającego przedmiotowe pytanie oraz innych Wykonawców do złożenia oferty. 

         Z poważaniem  

 

 

 

 


