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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ SPRZĘTU 

KOMPUTEROWEGO, BIUROWEGO I MULTIMEDIALNEGO DLA MIEJSKIEJ 

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM” 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), 

zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ na zgłoszone 

przez Wykonawcę pytania dotyczące laptopów (20 szt.) oraz jednostek 

centralnych komputera do prac biurowych (24 szt.): 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w OPZ zał. 11 do SIWZ w pozycji „Laptop – 30 szt.” wymaga 

aby oferowany sprzęt posiadał szyny pamięci RAM, których 

częstotliwość taktowania ma wynosić minimum 2666 MHz. Zapis w 

takiej formie eliminuje złożenie oferty, ponieważ po wnikliwej 

weryfikacji rynku i dostępnych rozwiązań nie istnieje sprzęt spełniający 

wszystkie opisane cechy łącznie przez Zamawiającego. W związku z 

powyższym prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie sprzętu 

posiadającego pamięci o częstotliwości 2400 MHz. Dopuszczenie tego 

rozwiązania pozwoli zaoferować większą liczbę rozwiązań i producentów 

zachowując pełną funkcjonalność sprzętu i pozostałe wymagania 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Z przeprowadzonego przez Zamawiającego rozeznania rynku wynika, 

iż opisany w OPZ sprzęt jest ogólnodostępny. W związku z powyższym 

Zamawiający nie zmienia zapisów załącznika nr 11 do SIWZ.  



Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika informuje 

jednocześnie, iż w treści SIWZ został zawarty zapis: 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono 

jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy 

producenta lub w inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów 

możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu 

nie gorszych parametrów niż przewidziane w projekcie. Każdorazowo 

zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia 

z Zamawiającym. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie 

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny 

być interpretowane, jako definicje standardów, a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je 

odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

W związku z powyższym Zamawiający przychyla się do prośby 

Wykonawcy i dopuszcza jako równoważną jednostkę centralną 

komputera do prac biurowych, której suma wymiarów wynosi łącznie 

695 mm. 

Zamawiający informuje także, iż zgodnie z prośbą Wykonawcy załączniki 

nr od 1 do 10 do SIWZ zostaną udostępnione w BIP w wersji 

edytowalnej. 

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert. 
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