
 

  Wrocław, 29 czerwca 2018 r.  
 

Instytut im. Jerzego Grotowskiego 
Miejska instytucja kultury 
Rynek-Ratusz 27 
50-101 Wrocław 
 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU 

 

DOT. DOSTAWA WYPOSAŻENIA STAREJ PIEKARNI W ZAKRESIE TEATRALNY 
SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO, NAGŁOŚNIENIOWEGO, MULTIMEDIALNEGO 
ORAZ SCENICZNEGO 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 
Wykonawców :  

Pytanie 1 :  

[…. Informacje nie będące pytaniem ani wnioskiem]  

 

 

 

 



 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Odnosząc się do uwag zawartych w piśmie Wykonawcy, które wskazuje, iż Zamawiający 
dokonując Opisu przedmiotu zamówienia dokonał naruszenia art. 7 ustawy PZP 
wskazując tylko 1 urządzenie, które spełni ww. parametr, Zamawiający wyjaśnia iż jego 
działanie nie ma na celu naruszenia reguł konkurencji, dodatkowo wyjaśnia, iż zgodnie z 
Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 
30 stycznia 2017 r. (sygn. akt. KIO 71/17) „Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu 
zamówienia publicznego, nie ma obowiązku czynienia tego w sposób najbardziej dogodny 
dla ewentualnych wykonawców. Prawie nigdy nie jest możliwe opisanie przedmiotu 
zamówienia tak, aby odpowiadał wszystkim zainteresowanym wykonawcom. Warunkiem 
prawidłowego przeprowadzenia postępowania jest w takim przypadku wyeliminowanie 
sytuacji, w których dokonuje się opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
uniemożliwiający udział w postępowaniu bez uzasadnienia w obiektywnych potrzebach i 
interesach zamawiającego, oraz w sytuacji, w której dochodzi do zamierzonego przez 
zamawiającego uprzywilejowania określonej grupy wykonawców”. Podobny pogląd 
wynika z wyroku  Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych z dnia 21 marca 2017 r. (sygn.. akt. KIO 463/17) : „Zamawiający ma prawo 
określić szczególne wymagania, jeżeli są uzasadnione jego zobiektywizowanymi 
potrzebami. W takich okolicznościach oczekiwania Zamawiającego sformułowane nawet 
na bardzo wysokim poziomie (co zwykle prowadzi do zawężenia kręgu wykonawców) nie 
stanowią naruszenia uczciwej konkurencji i równego  traktowania wykonawców” Zgodnie 
z art. 29 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie ofert , treść odwołania wskazuje na to, że wymagania SIWZ zostały 



 

sformułowane jasno i wyraźnie, a Wykonawca polemizuje z jasno określonymi 
wymaganiami Zamawiającego. Dodatkowo należy w odniesieniu do uwag wskazanych 
przez Wykonawcę, Zamawiając przywołuje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy 
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 23 marca 2017 r. (sygn. akt. KIO 445/17, 
w którym podkreślono, iż „Oczekiwania względem przedmiotu zamówienia nie muszą 
umożliwiać ubiegania się o udzielenie zamówienia każdemu zainteresowanemu tym 
wykonawcy. Fundamentalne zasady rządzące postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego (uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców) nie mają bowiem 
wymiaru absolutnego. W przeciwnym razie zamówienia publiczne można byłoby 
sprowadzić do roli instrumentu pozyskiwania dóbr o przeciętnej, niczym niewyróżniającej 
się jakości, a nadto o cechach nieuwzględniających usprawiedliwionych potrzeb 
zamawiających. 

Zasadność działania  Zamawiającego potwierdza Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy 
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 19 kwietnia 2017 r. (sygn.. akt. KIO 
607/17 „Zamawiający ma prawo wymagać pewnych standardów technicznych i 
jakościowych, o ile nie są one wymogami zbędnymi i wygórowanymi i znajdują 
uzasadnienie w jego obiektywnych potrzebach” 

 

Jednakże Zamawiający po dokonaniu analizy zaproponowanych zmian przez Wykonawcę 
dokonuje zmiany Rozdziału II OPZ w części II dotyczącej dostawy projektorów w pkt 1.27 
w następujący sposób: 

 

Było: 

 

ilość sztuk parametr Specyfikacja techniczna urządzenia 

       Projektor lampowy szt. 10 

Przeznaczenie 
Projektor lampowy z uchwytem do 

zawieszenia na rurze 50mm 
Technologia projekcji 3 x LCD 

Rozdzielczość 
natywna 

Minimum 1280 x 800 

Kontrast Minimum 3000:1 
Jasność Minimum 5,500 ANSI lumens 

Źródło światła Lampa max 330W 
Wejście sygnału wideo Minimum 2 x HDMI i D-Sub 15 x 1  

Typowy poziom 
szumów 

Maksymalnie 35 dB(A) 

Pobór mocy Maksymalnie 480 W 
Masa Maksymalnie 9 kg 

W komplecie z 
obiektywem o zakresie 

Min. 1.5 - 3.0 :1 



 

 

 

JEST: 

ilość sztuk parametr Specyfikacja techniczna urządzenia 

       Projektor lampowy szt. 10 

Przeznaczenie 

Projektor lampowy z uchwytem do 
zawieszenia na rurze 50mm 

Technologia projekcji 3 x LCD 

Rozdzielczość 
natywna 

Minimum 1280 x 800 

Kontrast Minimum 3000:1 

Jasność Minimum 5,500 ANSI lumens 

Źródło światła Lampa max 380W 

Wejście sygnału wideo Minimum 2 x HDMI i D-Sub 15 x 1  

Typowy poziom 
szumów 

Maksymalnie 35 dB(A)  

Pobór mocy Maksymalnie 485 W 

Masa Maksymalnie 10,5 kg 

W komplecie z 
obiektywem o zakresie 

Min. 1.5 - 3.0 :1 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Jarosław Fret  

Dyrektor Instytutu 
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