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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich 
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129) - dalej PZP pn.: „Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw 
„Świt Pomorza” „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją 
stanowisk multimedialnych do wystaw oraz dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na 
wystawach” 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 
 

W związku z otrzymanym zapytaniem do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 
3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - dalej PZP pn.: 
„Projekt i realizacja prezentacji multimedialnych i aplikacji do wystaw „Świt Pomorza” „Misterium 
światła” i „Ukryte znaczenia”, wraz z dostawą i instalacją stanowisk multimedialnych do wystaw oraz 
dostawą tabletów do korzystania z aplikacji na wystawach”, Zamawiający dokonuje zmian SWZ oraz 
udziela wyjaśnień.  
 
Pytanie : 
Po zapoznaniu się z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zwanym później “OPZ”) Wykonawca zwraca 
uwagę, że postanowienia dokumentacji przetargowej w zakresie OPZ naruszają art. 16 ust. 1 oraz art. 
99 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 11. września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (nazywana w 
późniejszym tekście “PZP”), tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. , poprzez dokonanie 
opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i 
uczciwej konkurencji.  
 
IIa1. Urządzenia wyświetlające: monitor typ I z obudową wolnostojącą - 7 szt. (wystawy sztuki dawnej) 
IIa2. Urządzenia wyświetlające: monitor typ II - 5 szt. (wystawa archeologiczna)  
IIa3. Urządzenia wyświetlające: monitor typ III z obudową wolnostojącą - 1 szt. (wystawy sztuki dawnej) 
IIa4. Urządzenia wyświetlające: monitor typ IV - 1 szt. (wystawy sztuki dawnej)  
IIa5. Urządzenia wyświetlające: monitor typ V z obudową wolnostojącą - 2 szt. (wystawy sztuki dawnej) 
IIa6. Urządzenia wyświetlające: monitor typ VI - 1 szt. (wystawa archeologiczna) 
IIb. Urządzenia wyświetlające: projektor multimedialny - 2 szt. (wystawa archeologiczna)  
 
W wyżej wymienionych pozycjach Zamawiający wskazuje na sprzęt firmy NEC. Nie istnieją urządzenia 
innych producentów spełniające wymagania postawione w OPZ. Z tego powodu Wykonawca 
wnioskuję o zmiany w OPZ, które pozwolą na zaoferowanie sprzętu więcej niż jednego producenta.  
Poniżej, cytując treści ustępów artykułów ustawy PZP wyjaśniamy dlaczego uważamy niektóre zapisy 
OPZ za nieprawidłowości, motywując tym jednocześnie nasz wniosek o zmianę treści OPZ. 



 
 

 
Według art. 99 ust. 2 ustawy, Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy 
dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego 
procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do 
konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym 
elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do 
jego wartości i celów. 
 
Według art. 99 ust. 4 ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 
przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 
 
Wymóg ,,Ilość wyświetlanych kolorów 1,074 (10 bitów na kolor)” jest charakterystyczny dla monitorów 
NEC. Większość producentów podaje ten parametr w ilości 1,07 mld. Możemy się jednak natknąć na 
opisy monitorów NEC również z wartością 1,07 mld, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
standardowo podawanych przez producentów. Różnica w odbiorze nie będzie znacząca, zwłaszcza, że 
Zamawiający zamierza wykorzystać urządzenia do wystawy, nie zaś do tworzenia zaawansowanych  
projektów graficznych/artystycznych. Wykonawca domaga zwraca się więc z zmiany prośbą o zmianę 
wymagań dotyczących ilości kolorów wyświetlanych przez monitory wymienione w OPZ do 1,07 mld,. 
Lub merytorycznego popartego dowodami uzasadnienia potrzeby wykorzystania tego parametru.  
 
Wymóg ,,możliwość demontażu ramki” jest charakterystyczny dla monitorów NEC, natomiast 
przywodzi na myśl pewną nieścisłość - co w przypadku chociażby monitorów nieposiadających ramki, 
typu “edge to edge glass”, w których nie da się jej zdemontować bo jej fizycznie nie mają. Co więcej, 
jest to parametr trudny do obiektywnej oceny, ponieważ każde urządzenie można rozkręcić i 
zdemontować jej część. Trudno określić, w jaki sposób Zamawiający miałby sprawdzić tę 
funkcjonalność. Dla doświadczonej w serwisowaniu urządzeń osoby, każdy monitor z ramką ma 
możliwość jej demontażu. Wykonawca zwraca się więc z prośbą o wykreślenie zapisów “możliwość 
demontażu ramki”. 
 
Wymóg ,,kompensacja grubości ramki TitleComp” jest charakterystyczny dla monitorów NEC. Co 
więcej, nie jest on przez producenta szczegółowo opisany w kwestii funkcjonalności, więc wyrażamy 
swoją wątpliwość co do konieczności zastosowanie tej technologii przy realizacji Zamówienia. 
Wykonawca zatem zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisów ,,kompensacja grubości ramki 
TitleComp”. 
 
Wymóg ,,Nakładka wielodotykowa 10 pkt., technologia ShadowSens Touch, szkło antyrefleksyjne, 
hartowane 3 mm, przechodzenie światła 90%, obsługa palec, rysik, rękawiczka, czas odpowiedzi 8 ms, 
rozdzielczość dotyku 4096×4096 (12 Bit), odrzucanie światła słonecznego aż do pełnego 
nasłonecznienia, Ochrona IP5x” to charakterystyczny opis monitorów NEC, serii SST. Do tego monitor 
55” z taką technologią nie jest już produkowany. Popularną technologią dotyku, która pozwala na 
obsługę wielu punktów dotykowych, dotyku palcem, rysikiem i w rękawiczce, ma podobny czas reakcji 
oraz jakość jest technologia pojemnościowa. Wykonawca zwraca się więc z prośbą o dopuszczenie 
technologii dotyku pojemnościowej zamiast ShadowSense. 
 
Wymóg ,,Monitor IPS TFT z podświetleniem W-LED” jest charakterystyczny dla monitorów NEC. TFT i 
IPS to dwie technologie, które występują rozdzielnie, łączy je ze sobą tylko producent NEC. TFT jest 
technologią starszą, zaś IPS jest uważana za udoskonaloną wersję TFT. Wykonawca zwraca się więc z 
prośbą o dopuszczenie monitorów w technologii IPS. 
Podświetlenie W-LED to podświetlenie białą diodą, co nie ma większego znaczenia na jakość 
odbieranego obrazu - monitor można wyregulować tak, aby wyświetlał obraz o wybranej przez 



 
 

użytkownika temperaturze barwowej. Co więcej, wielu producentów nie uszczegóławia swoich opisów 
o to, czy dioda jest biała i podają zapis ,,LED”.  
Wykonawca zwraca się więc z prośbą o dopuszczenie monitorów z podświetleniem LED Lub 
merytorycznego popartego dowodami uzasadnienia potrzeby wykorzystania tego parametru.. 
 
Wymóg ,,Technologia panelu monitor S-IPS” jest w tym wypadku niepotrzebny, ponieważ od 
technologii IPS różni się krótszym czasem reakcji, który jednak osiągają nowe monitory IPS. Skoro 
Zamawiający i tak określa maksymalny czas reakcji, Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie 
monitorów z technologią IPS w miejscu S-IPS Lub merytorycznego popartego dowodami uzasadnienia 
potrzeby wykorzystania tego parametru. 
 
Wymóg ,,programowalna tabela kolorów 3D LUT” jest charakterystyczny dla monitorów NEC. Co 
więcej, jest to specjalistyczna funkcjonalność, wykorzystywana najwyżej przez wąskie grono 
specjalistów do prac graficznych. Wyrażamy swoją wątpliwość co do konieczności zastosowanie tej 
technologii przy realizacji Zamówienia, skoro monitory mają służyć do wyświetlania treści na wystawie. 
Oczekujemy merytorycznego popartego dowodami uzasadnienia potrzeby wykorzystania tego 
parametru. 
  
Wymóg ,,slot OPS na Player/PC/HDBTHD-SDI” jest charakterystyczny dla monitorów NEC, natomiast 
skoro Zamawiający wymaga uchwytów i obudów z uwzględnieniem miejsca na player, nie jest on 
potrzebny do uzyskania wymaganej funkcjonalności. Wykonawca zwraca się więc z prośbą o 
dopuszczenie monitorów bez ,,slotu OPS na Player/PC/HDBTHD-SDI”. 
 
Wymóg ,,Obrót w poziomie −170° do +170°, w pionie -5° do +30°, pivot od -90° do +90°” nasuwa 
monitory firmy NEC, natomiast skoro i tak mają być one montowane w obudowach, parametr opisany 
w ten sposób nie ma większego znaczenia. Wykonawca zwraca się więc z prośbą o dopuszczenie 
monitorów o orientacji pionowej lub poziomej. Tak opisany parametr ma większe znaczenie przy 
wyborze urządzeń do zabudowy niż te zamieszczone w OPZ, które i tak nie byłyby wykorzystane przy  
zamontowaniu monitorów w zabudowach. 
 
Wymogi dotyczące mocowania VESA i wskazujące konkretne rozmieszczenie otworów według 
Wykonawcy jest zbędne i niepotrzebnie ogranicza gamę produktów, z których można skorzystać. Tutaj 
wskazują one na monitory NEC, natomiast czasem przy takiej samej wielkości monitora różni 
producenci wykorzystują różne rozstawy otworów, a skoro i tak po stronie Wykonawcy leży 
przygotowanie i dostarczenie obudów i uchwytów, Zamawiający nie ma konieczności wymagania 
konkretnego rozstawu (co byłoby zrozumiałe w przypadku, gdyby Zamawiający miał już zakupione 
uchwyty i obudowy i potrzebował do nich dobrać monitory). Wykonawca zwraca się więc z prośbą  
o dopuszczenie monitorów z mocowaniem VESA, nie wyszczególniając rozstawu  
otworów. 
 
Wykonawca zwraca się z również z pytaniem, czy wymóg “Waga monitora bez podstawy (bez nakładki 
dotykowej) do 25 kg“ postawiony przy monitorze 65” nie jest przypadkiem błędem, ponieważ monitor 
ten nie ma przewidzianej nakładki dotykowej, a waga 25 kg jest nieproporcjonalnie niska, biorąc pod 
uwagę, że dla monitora 55” Zamawiający dopuścił wagę do 42 kg. Wykonawca zwraca się z prośbą o 
zwiększenie dopuszczalnej wagi monitora 65”. 
 
Według art. 99 ust. 5 i 6 ustawy, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu 
towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym 
mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu 
oceny równoważności. 



 
 

Zamawiający zawarł w SIWZ dopuszczenie rozwiązań równoważnych, natomiast trudno jest dobrać 
rozwiązanie równoważne bądź lepsze od wymienionych w OPZ, ponieważ nie zostały zawarte w nim 
kryteria równoważności. Powyższe wymagania stawiane Zamawiającemu przy przygotowywaniu Opisu  
Przedmiotu Zamówienia zawarte były również w “starej” ustawie Prawa Zamówień Publicznych z dnia 
9. stycznia 2004 r, stąd można przywołać w tym zakresie szerokie  
orzecznictwo. 
  „Wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru 

subiektywnych, albo więcej –zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź 
wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”. (orzeczenie Zespołu Arbitrów, sygn. akt 
UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07) 

 „Należy przy tym zauważyć, że przez utrudnienie uczciwej konkurencji należy rozumieć nie tylko 
opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, ale także poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem oznaczeń lub 
parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę), lub konkretny produkt. W 
szerokim rozumieniu tego przepisu ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w 
wyniku opisania przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg 
wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione 
potrzebami Zamawiającego.” ( wyrok KIO z dnia 18 listopada 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1240/08) 

 „Zamawiający ma prawo wymagać, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w jakości wyższej, 
niż standardowa, lub o podwyższony parametrach, o ile jest w stanie swoje wymagania 
usprawiedliwić obiektywnymi okolicznościami.” (wyrok KIO z dnia 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt 
KIO/UZP 236/08). 

 
Wykonawca zwraca uwagę, że parametry, do których Wykonawca wyraził swoje uwagi powyżej, nie są 
parametrami standardowymi i nie zostały nigdzie umieszczone uzasadnienia, dlaczego Zamawiający 
wymaga ich na wyższym poziomie. Co więcej, bazując na doświadczeniu własnym oraz partnerów, w 
innych placówkach muzealnych/kulturowych/obiektach użyteczności publicznej wykorzystywane były  
często rozwiązania bardziej standardowe, wskazane wyżej przez Wykonawcę i ich funkcjonalność 
okazała się jak najbardziej wystarczająca, stąd wyrażamy swoją wątpliwość, czy wymagania są istotne 
i znaczące dla przedmiotu Zamówienia.  
Pragniemy również zauważyć, że takie ograniczenia wpływają na wysokie ceny ofert przetargowych, 
co wpływa nierzadko na przekroczenie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie Zamówienia.  
 
Jak mówi art. 16 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 
udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 
traktowanie wykonawców.  
Wykonawca wyraża szczere wątpliwości co do spełnienia przez Zamawiającego wymagań stawianych 
przez ustawodawcę. Wyszczególnienie konkretnych technologii konkretnego producenta bez podania 
obiektywnej i sprecyzowanej przyczyny takiego postępowania skutecznie ogranicza konkurencję oraz 
faworyzuje tego Wykonawcę, który jest partnerem firmy NEC.  
 
Wykonawca zaznacza, że nie ma na celu opóźnienia postępowania ani oferowania przedmiotów 
niekompatybilnych z systemem Zamawiającego.  
Powyższe uwagi są wymienione w celu przygotowania lepszej (tańszej) oferty oraz zabezpieczenia 
ewentualnego realizowania Zamówienia.  
 
Pragniemy na koniec zauważyć, że obecnie z uwagi na zmieniające się obostrzenia, ogólny wzrost cen 
towarów i wiele problemów z dostępnością sprzętu, im więcej urządzeń będzie można zaoferować (im 
więcej będzie spełniało wymagania OPZ), tym mniejsze jest ryzyko, że w połowie czasu trwania 
realizacji któreś z urządzeń przestanie być dostępne lub oczekiwanie na nie zmusi Wykonawcę do 
płacenia kar za zwłokę w realizacji Zamówienia i postawi Zamawiającego w sytuacji, gdy realizacja 
będzie opóźniona. 



 
 

Jednakże Wykonawca jednocześnie zwraca uwagę, że istnieje możliwość odwołania od czynności 
Zamawiającego, jakim była publikacja dokumentów postępowania oraz Wykonawca wciąż ma na to 
czas. 
 
Odpowiedź: 
 
W odpowiedzi na  powyższe pytania Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 9 do SWZ – 
Specyfikacja minimalnych wymogów technicznych sprzętu multimedialnego i urządzeń powiązanych z 
multimediami do przygotowywanych trzech wystawach stałych w gmachach Muzeum Narodowego w 
Szczecinie w sposób uwzględniający zgłoszone uwagi. 
Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 9. 
 
  
Odnośnie pytania:  
Wymóg ,,Ilość wyświetlanych kolorów 1,074 (10 bitów na kolor)” jest charakterystyczny dla monitorów 
NEC. Większość producentów podaje ten parametr w ilości 1,07 mld. Możemy się jednak natknąć na 
opisy monitorów NEC również z wartością 1,07 mld, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, 
standardowo podawanych przez producentów. Różnica w odbiorze nie będzie znacząca, zwłaszcza, że 
Zamawiający zamierza wykorzystać urządzenia do wystawy, nie zaś do tworzenia zaawansowanych 
projektów graficznych/artystycznych. Wykonawca domaga się więc z zmiany prośbą o zmianę 
wymagań dotyczących ilości kolorów wyświetlanych przez monitory wymienione w OPZ do 1,07 mld,. 
Lub merytorycznego popartego dowodami uzasadnienia potrzeby wykorzystania tego parametru. 
 
Zamawiający wskazuje, iż wymaga minimalnych wartości palety 10 bitowej, co daje 1024 kolory na 
punkt. Oferent pisze o wartości 30 bitowej (1 073 741 824 kolory na punkt), czyli zawierającej się w 
wymaganiach minimalnych. Zamawiający doprecyzował zapis. 
 
 
UWAGA: W związku z tym, iż Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji technicznych zawartych w 

opisie przedmiotu zamówienia, termin składania ofert oraz termin związania ofertą zostaną 
zmienione. 

Zamawiający poinformuje o zmianie powyższych terminów poprzez zmianę treści ogłoszenia o 
zamówieniu oraz SWZ. 

 
 
 
                                                                                           …….……….…………………………… 
                                                                                    (podpis kierownika Zamawiającego) 


