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                                                                                          Wykonawcy, 

 którzy ubiegają się  
 o udzielenie zamówienia publicznego 
 

                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na dostaw ę  sprz ętu  

                komputerowego,  biurowego  i  multi medialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10  przy    

                ul. Energetyków  7 w Zielonej  Górz e  wraz z  instalacj ą. 

 

    Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą pzp, 

przekazuje  treść zapytań  wniesionych  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   

w dniu 3 lipca  2019r., które zostały wniesione  zgodnie z art. 38 ust.1  ww. ustawy wraz  

odpowiedziami/ wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

dotyczy punktu 11 OPZ - radioodtwarzacz: Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści 

radioodtwarzacz z radiem cyfrowym, przy jednoczesnym spełnianiu pozostałych wymagań?  

W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu dostępnych na rynku 

radioodtwarzaczy spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: 

SIWZ definiuje minimalną funkcjonalność, której oczekuje Zamawiający, jeżeli Wykonawca spełni 

wymagania minimalne, a funkcjonalność urządzenia będzie większa to Zamawiający uzna warunek 

jako spełniony. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może wskazywać modelu czy  

producenta, to Wykonawca składa ofertę.  

 

Pytanie 2: 

dotyczy punktu 11  OPZ - radioodtwarzacz: Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści 

radioodtwarzacz zasilany przez baterie 8xR20 oraz sieciowo 220-240V, 50/60 Hz przy jednoczesnym 

spełnianiu pozostałych wymagań? W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i modelu 

dostępnych na rynku radioodtwarzaczy spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego. 

Wyjaśnienie: 

Tak dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie może wskazywać modelu czy  

producenta, to Wykonawca składa ofertę.  

 

Pytanie 3: 

dotyczy pozycji 13 OPZ - zestaw nagłaśniający: Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga 

w zestawie jednej czy dwóch kolumn dwudrożnych? 

 



Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga dostarczenia jednej kolumny do zestawu zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Pytanie 4: 

Czy wobec powyższego   możliwe jest przesunięcie terminu składania ofert na późniejszy?  

Wyjaśnienie: 

Biorąc pod uwagę, że powyższe odpowiedzi nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie 

zmian  w ofertach, nie ma zastosowania  art. 38 ust.6 ww. ustawy tj. przedłużenie terminu składania 

ofert. 

 

           Powyższe pytania wraz  odpowiedziami/ wyjaśnieniami stanowią  integralną cześć SIWZ 

 i należy je uwzględnić w składanej ofercie. 

        

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                          p.o. Dyrektora  

                                                                                                   Monika Świątkowska  

 

 


