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Wykonawcy,
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na zakup i dostawę
sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu na potrzeby projektu „ Elektronik Szkołą
przyszłości” w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i
Samochodowych w Zielonej Górze.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 907 ze zmianami ) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o następującej treści:
Pytanie nr 1
Dotyczy: Tablet graficzny
W załączniku nr 6 do SIWZ, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany tablet graficzny posiadał obszar
roboczy min 216x137 mm.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający uzna za zgodny
z wymaganiami SIWZ tablet wyposażony w obszar roboczy 216x135 mm i spełniający pozostałe
wymagania?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna za zgodny z wymaganiami SIWZ tablet wyposażony w obszar roboczy
216x135mm i spełniający pozostałe wymagania.
Pytanie nr 2
Dotyczy: Grawerka laserowa 40W
W załączniku nr 6 do SIWZ, Zamawiający wymaga, aby zaoferowana grawerka laserowa 40W posiadała
powierzchnię roboczą min 300x220 mm.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający uzna za zgodną
z wymaganiami SIWZ grawerkę, której powierzchnia robocza wynosi 300x200 mm i spełniającą pozostałe
wymagania ?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający uzna za zgodną z wymaganiami SIWZ grawerkę, której powierzchnia robocza wynosi
300x200 mm i spełniającą pozostałe wymagania.
Odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
Powyższe odpowiedzi na pytania nie powodują konieczności wprowadzenia istotnych zmian w treści
przygotowywanej oferty w związku z powyższym nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 ustawy pzp tj.
przedłużenie terminu skłania ofert.
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