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ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego  

 

 

OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest m.in. dostawa nowego sprzętu i/lub oprogramowania 

zapewniającego obsługę stanowisk badawczych dla Centrum Badawczo-Rozwojowego 

Inteligentnych Sieci. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek 

konkretnych producentów oznacza wymagany przez Zamawiającego standard 

jakościowy zamawianego sprzętu i/lub oprogramowania. Dopuszcza się składanie ofert 

na sprzęt i/lub oprogramowanie innych producentów (sprzęt i/lub oprogramowanie 

równoważne), jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane 

lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu 

zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników musi być 

bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów 

wymienionych w niniejszym opisie.  

 

II. W szczególności przez wskazanie w zapytaniu ofertowym nazwy oprogramowania lub 

sprzętu, a także użycie określenia jako „równoważne” będzie należało rozumieć:  

 

 

a) Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę 

prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów Zamawiający w 

części zadań wymienia nazwę producenta lub nazwę produktu jednocześnie 

dodaje, że dopuszcza dostawę produktów równoważnych. Przez równoważny 

należy rozumieć produkt o właściwościach nie gorszych niż podane w 

załącznikach określonych dla każdego zadania. Ze względu na specyfikę 

zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Użyta przez Zamawiającego w 

załącznikach nazwa produktu lub nazwa producenta, oznacza klasę produktu oraz 

minimum techniczne i jakościowe przedmiotu Zamówienia oczekiwane przez 

Zamawiającego i będzie stanowił podstawę oceny ewentualnych ofert 

równoważnych. 
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b) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez 

Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot 

dostawy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W celu 

potwierdzenia równoważności, Wykonawca musi załączyć do każdego 

proponowanego artykułu równoważnego jego dokładny opis, nazwę producenta i 

numer katalogowy oraz załączyć do oferty stosowne dokumenty (specyfikację 

jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inne równoważne dokumenty), z 

których w sposób niebudzący wątpliwości będzie wynikać, iż oferowany przedmiot 

zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. 

Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z 

udowodnieniem "równoważności" spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

 

III. Wyjaśnienia dotyczące sprzętu i/lub oprogramowania zawarte w niniejszym załączniku 

odnoszą się do wszystkich zapisów nazw sprzętu i/lub oprogramowania użytych w 

załącznikach: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4;  2.5;  2.6;  2.7;  2.8;  2.9;  2.10;  2.11;  2.12;  2.13;  2.14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


