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DZPZ-390/1-PN/31-2020                                                                                Rybnik, dnia 29.06.2020 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE 1 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

Dostawy opraw Led 
 (zamówienie nr DZPZ-390/1-PN/31-2020) 

ogłoszonego w Biuletynie zamówień publicznych 
z dnia 24.06.2020 r., nr 554317-N-2020 

 
 

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.  
 
Pytanie 1: „Mam pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na produkt równoważny do opraw 

wskazanych w załączniku nr 1.1 Formularz cenowy?” 
Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dopuszcza także możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie 
gorszych, niż określone przez zamawiającego. Przez rozwiązania równoważne zamawiający 
rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który 
zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 
dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz 
wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji 
przetargowej. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do 
oferty na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i 
rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne. Ponadto Zamawiający 
informuje, że wymiana opraw jest podyktowana nakazem nadrzędnych organów, a także, że w 
części pomieszczeń już dokonano wymiany opraw na oprawy typu opisanego w specyfikacji, 
stąd obecnie zamawiane oprawy muszą być równoważne pod względem technicznym, aby nie 
odbiegały od opraw już posiadanych. 
 
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin 
składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 02.07.2020 r. do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30. 

 
 
 

 


