
 

 

 

        Warszawa, 28.11.2012 r. 

 

 

Dot. postępowania nr ZP-18/2012 

 

Do Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu multimedialnego na potrzeby Biura ds. budowy 

nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. 
 

W dniu 27.11.2012 r. wpłynęło od jednego z Wykonawców zapytanie o poniższej treści: 

 

„W załączniku nr . 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w części 2. Tablica 

Interaktywna w punkcie Wyposażenie Zamawiający określił konieczne wyposażenie 

dostarczane wraz z tablicą interaktywną jako między innymi ” … 1 płyta instalacyjna CD 

(zawierająca sterowniki, bibliotekę załączników oraz oprogramowanie IQBoard Software v. 

5.0B)..” 

Oprogramowanie IQBoard Software jest pakietem oprogramowania funkcjonalnego dla tablic 

chińskiego producenta ReturnStar i nie jest sprzedawane osobno. Jego funkcjonalność nie 

odbiega jednak od oprogramowania dostarczanego przez innych uznanych producentów a 

wręcz jest znacznie uboższa i mniej stabilna. 

Umieszczając ten zapis Zamawiający praktycznie wyklucza konkurencję dopuszczając do 

postępowania jedynie produkt chińskiego producenta ReturnStar IQBoard 89”. Zapis taki jest 

ponadto nieuzasadniony wobec umieszczenia przez Zamawiającego w punkcie 

„oprogramowanie” wymagań funkcjonalnych, które mogą być spełnione przez innych 

dostawców.  

Zapis taki jednoznacznie wskazuje na preferowanie w w/w postępowaniu jedynego dostawcę i 

znaczący sposób utrudnia konkurencję naruszając tym samum przepisy art. 7, 29 ust. W zw. z 

art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr. 113, poz 759 ze 

zm.) poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób uniemożliwiający uczciwą 

konkurencję 

Może to także prowadzić  do sytuacji w której interes Zamawiającego narażony będzie na 

straty wobec zagrożenia sztucznym ustalaniem (zawyżeniem) cen przez jednego tylko 

dostawcę. 

Czy wobec powyższego zamawiający odstąpi od warunku dostawy oprogramowania IQBoard 

Software v. 5.0B przy zachowaniu wymagań funkcjonalnych zawartych w punkcie 

„Oprogramowanie” nadając zapisom punktu „Wyposażenie” następujące brzmienie: 2 

bezkolorowe pióra interaktywne, 1 kabel usb 5M, uchwyty do montażu naściennego, min 1 

płyta instalacyjna CD (zawierająca sterowniki oraz oprogramowanie niezbędne do spełnienia 

funkcjonalności określonej w punkcie „oprogramowanie”) oraz gąbka? 

Pragniemy zaznaczyć, że nasza prośba o wyjaśnienie SIWZ zadawane jest zgodnie z 

terminem wskazanym w art. 38 ust 1. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r 

nr. 113, poz 759 ze zm.).” 

 

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z warunku dostawy oprogramowania IQBoard Software 

v. 5.0B, nadając zapisom punktu „Wyposażenie” następujące brzmienie: 2 bezkolorowe pióra 



 

 

interaktywne, 1 kabel usb 5M, uchwyty do montażu naściennego, min 1 płyta instalacyjna CD 

zawierająca sterowniki oraz oprogramowanie niezbędne do spełnienia funkcjonalności 

określonej w punkcie „Oprogramowanie” oraz gąbka. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) powyższe wyjaśnienia stanowią 

zmianę treści SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. 

 

 

 


