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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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Warszawa, dn. 10.10.2022 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 26/2022

Znak sprawy: P.290.26.2022.PZ
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa sprzętu komputerowego, Nr referencyjny 
postępowania: ZP 26/2022.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający 
przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień treści SWZ a także na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje 
zmiany treści SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy: Część II Monitory - Monitor lcd 4k – szt. 68, Załącznik nr 1 -2 do SWZ, pkt 17 Tabeli.

Czy w celu dopuszczenia światowego producenta monitorów Zamawiający zaakceptuje monitor wyposażony w 
złącza zintegrowane: 1x HDMI (2.0), 1x DisplayPort(1.2)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące wyposażenia monitorów, o których mowa w pytaniu pozostawia bez 
zmian.

Pytanie 2

Dotyczy: Część II Monitory - Monitor lcd 4k – szt. 68, Załącznik nr 1 -2 do SWZ, pkt 19 Tabeli.

Czy w celu dopuszczenia światowego producenta monitorów Zamawiający zaakceptuje monitor zgodny z normami: 
ENERGY STAR 5.0, CE, TÜV-Bauart?

 Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące zgodności monitorów z normami pozostawia bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne w powyższym zakresie co oznacza, że 
Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny tzn. taki który osiąga ten sam poziom parametrów jaki jest 
wymagany wskazanymi w OPZ normami. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów 
równoważnych do opisywanych w treści SWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w formularzu oferty 
oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji opisu przedmiotu zamówienia. 
Za produkt równoważny zostanie uznany jedynie sprzęt o nie gorszych parametrach i funkcjonalnościach, niż te 
opisane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.



2/2

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

W rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia w ust. 2 po pkt 5) dodaje się następującą treść:

Wykonawca, w zakresie wskazanym wprost w treści Załączników nr 1-1 do 1-5 dopuszcza zaoferowanie przez 
wykonawców produktów równoważnych, pod warunkiem spełnienia przez produkt równoważny - opisanych w treści 
opisu przedmiotu zamówienia- kryteriów równoważności. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie 
produktów równoważnych do opisywanych w treści SWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w 
formularzu oferty oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji opisu 
przedmiotu zamówienia. Za produkt równoważny zostanie uznany jedynie sprzęt, o nie gorszych parametrach i 
funkcjonalnościach, niż te opisane przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiane treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na 
której udostępniona jest SWZ. 
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