Ostrowiec Świętokrzyski, 31 stycznia 2020 r.

PSP4.CSNM.00.2020

Wykonawcy zainteresowani
uczestnictwem w postępowaniu
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonego w Biuletynie
Zamówień Publicznych Nr 505911-N-2020 w dniu 24 stycznia 2020 r. oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie internetowej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim dla zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest:

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Czwórka –
szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4– jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843) – odpowiada na zapytanie nadesłane
przez Wykonawców oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień
publicznych – dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz
dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.
I. Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.
1. Proszę o informację dotyczące załącznika nr 6a do SIWZ, w tabeli ostatnia kolumna (Nazwa
producenta, model, typ, specyfikacja oferowanego sprzętu potwierdzająca wymagania SIWZ).
Jak należy wypełnić powyższą rubrykę tj. oprócz nazwy producenta, modelu, należy dopisać
pełną specyfikację oferowanego produktu, czy wystarczy zapis zgodne z SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający wezwie najwyżej ocenionego wykonawcę do złożenia między innymi
−
−

szczegółowej oferty cenowej, odpowiedniej dla właściwej części zamówienia,
sporządzonej zgodnie z odpowiednim formularzem (Załączniki nr 6a, 6b, 6c do SIWZ),
kart katalogowych, opisów lub innych dokumentów wystawionych przez producenta
potwierdzających posiadanie wymaganych parametrów technicznych oraz legalność
oferowanego oprogramowania.

Jeżeli pełna specyfikacja oferowanego asortymentu zawarta będzie w kartach katalogowych,
opisach lub innych dokumentach wystawionych przez producenta, zamawiający nie wymaga
wpisywania pełnej specyfikacji do formularza. Wystarczający będzie zapis „zgodne z SIWZ” i
adnotacja wskazująca właściwy dokument potwierdzający wymagania.
Złożenie szczegółowej oferty cenowej (załączniki 6a, 6b, 6c do SIWZ) wraz z ofertą jest
dopuszczalne lecz nie jest wymagane.
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2. W ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji II 4) istnieje zapis: „Część I. Dostawa, montaż i
uruchomienie pomocy dydaktycznych oraz multimedialnego gabinetu logopedycznego. pomoce dydaktyczne do pracowni biologiczno-chemicznej; - pomoce dydaktyczne do
pracowni geograficzno – przyrodniczej - pomoce dydaktyczne do pracowni
matematyczno – fizycznej, - multimedialny gabinet logopedyczny. Szczegółowy opis
powyższej części przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SIWZ”. Proszę o
informację co należy rozumieć pod pojęciem montaż i uruchomienie pomocy
dydaktycznych oraz multimedialnego gabinetu logopedycznego?
Odpowiedź: Montaż i uruchomienie dotyczy poz. 39 załącznika 4a do SIWZ – rejestrator
danych.

3. Gdzie można uzyskać informację na temat poprzedniego ogłoszenia o zamówieniu,
które nie zostało rozstrzygnięte.
Odpowiedź: Dokumentacja postępowania dostępna jest w siedzibie zamawiającego
oraz w zasobach archiwalnych na stronie internetowej zamawiającego.
4. Zapytania do pozycji 3 i 4 części III zamówienia:
Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzny napęd optyczny podłączany na USB?
Odpowiedź: Tak, dopuszcza się notebook z zewnętrznym napędem DVD-/+RW.
5. Proszę o wykreślenie wymaganej liczby komór baterii. Zapis taki jest bezcelowy.
Obecnie producenci zredukowali liczbę komór wydłużając jednocześnie czas pracy na baterii.
Pozostawienie tego zapisu mocno ogranicza konkurencję i może znacząco podnieść cenę ofert.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania w tym zakresie. Zmianie ulegają zapisy w pozycji
3 opisu przedmiotu zamówienia dla części III notebook/laptop dla nauczyciela bateria: 4komorowa, LI-Ion, z czasem pracy min. 6 godzin oraz w pozycji 4 notebook/laptopy dla uczniów
bateria: 4-komorowa, LI-Ion, z czasem pracy min. 4 godzin na następujący dla obydwu pozycji
Bateria: LI-Ion zapewniająca minimalny (deklarowany przez producenta) czas pracy 6 godzin.
6. Czy Zamawiający dopuści laptopy z systemem Windows 10 Home jako systemem
równoważnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza laptopów z systemem Windows 10 Home.
7.

Jak Zamawiający będzie weryfikował ilość wolnych banków pamięci? Czy Zamawiający
umożliwi sprawdzenie innym oferentom realizację tego parametru samemu?

Odpowiedź: Zamawiający dokona oceny zgodności oferowanych dostaw z określonymi w SIWZ
wymaganiami na podstawie złożonych przez najwyżej ocenionego wykonawcę dokumentów.
W postepowaniu nie jest przewidziane dostarczanie próbek. W przypadku stwierdzenia,
że wybrany wykonawca dostarczył asortyment niezgodny z SIWZ zamawiający nie dokona
odbioru dostawy. Zamawiający nie określił sposobu w jaki dokonywał będzie weryfikacji
zgodności notebooków z wymaganiami, gdyż można to zrealizować przy wykorzystaniu
dostępnych narzędzi (np. Speccy, CPU – Z). Nie ma możliwości wzajemnego weryfikowania ofert
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wykonawców. Zamawiający ma obowiązek udostępnić oferty i protokół z postępowania
na wniosek wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający w części 3 dotyczącej laptopów dla uczniów i nauczycieli publikuje minimalne
wymagania dotyczące baterii jako: "4-komorowa, LI-Ion, z czasem pracy min. 6 godzin".
Zapis ten mocno ogranicza do maksymalnego minimum dostępność aktualnie występujących
laptopów w sprzedaży z uwagi, iż dostępne aktualnie na rynku laptopy niemal w całkowitej
większości posiadają baterię 3 komore lub 2 komorowe. Liczba komór informuje wyłącznie
o ilości części z jakich składa się bateria, nie o jej całkowitej pojemności lub czasie pracy.
Wyznacznikiem czasu pracy baterii jest jej pojemność wyrażona w jednostkach Wh lub mAh
i ten parametr stanowi o czasie pracy laptopa na baterii a nie ilość komór. Paradoksalnie laptop
może posiadać dwie pojemniejsze komory i dłużej pracować na baterii od laptopa 3
komorowego o mniejszych komorach. Proszę o dopuszczenie na zasadzie równoważności
baterii o innej niż podana liczbie komór, ale czasie deklarowanym przez producenta
min. 6 godzin lub wprowadzenie pojemności całkowitej baterii zamiast ilości komór. Proszę
o informację, czy Zamawiający w Części III poz. 3 i poz. 4 dopuści laptopy z baterią 3
komorową ale z czasem pracy na baterii do 12 godzin co przewyższa dwukrotnie wymagania
zamawiającego.
Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w punkcie 4.
9. I części zamówienia, pozycji 81 tj. Tangram – 30 kompletów. Czy chodzi łącznie o 30
tangramów czy 30 kompletów po 30 tangramów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 30 kompletów, które powinny składać się z 7 (siedmiu)
elementów każdy.
10. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę godziny składania ofert z 8:30 na godzinę 10:00. Z uwagi
na fakt, że nie do wszystkich miejscowości jest możliwy serwis doręczenia przesyłki przez
firmy kurierskie do godziny 8:00, co spowoduje konieczność wysyłki oferty 2 dni przed
terminem otwarcia. W związku z obszerną specyfikacją oraz różnorodnym asortymentem, który
wymaga dokonania wyceny, a co za tym idzie czasu potrzebnego do jej rzetelnego wykonania
wnosimy jak na wstępie, co umożliwi wysłanie oferty 1 dzień przed otwarciem, a tym samym
da czas potrzebny na wycenę.
Odpowiedź: W związku z modyfikacją SIWZ zamawiający zmienia termin składania ofert
na 12 lutego 2020 roku godz. 930. Zmienia się również termin otwarcia ofert na 12 lutego 2020 r.
godz. 1000.
11. Proszę o doprecyzowanie ile szafek (brył) ma wchodzić w skład zestawu meblowego z poz.5
Część 2. Opis przedmiotu zamówienia jest nie jasny pod kątem ilości – czy zestaw ma
zawierać 5 czy 14 elementów (szafek)?
Odpowiedź: Zestaw winien składać się z min. 5 szt. korpusów. W tym 2 korpusy o wys. (160-165
cm). Drzwiczki w ilości min. 23 szt. Szerokość całego zestawu 420 x 460 cm.
12. Część 2 poz.17 Zestaw mebli – proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia pod
kątem ilości szafek (brył/korpusów) wchodzących w skład zestawu oraz wymiarów +/- każdej
szafki, a także ilości drzwiczek do każdej szafki oraz ilości szuflad. Oferenci nie mogą mieć
wiedzy co Zamawiający miał na myśli opisując przedmiot „…Przeważająca część szafek
3|S t r o n a

powinna być zamykana drzwiczkami (min. 7 szafek w tym dwie pojedyncze)…” Czy chodzi tu
o ilość szafek (brył/korpusów), czy o ilość przestrzeni zamykanych drzwiczkami
pojedynczymi i podwójnymi.
Odpowiedź: Zestaw winien składać się z min. 6 szt. korpusów. Drzwiczki w ilości min. 11 szt.
Szerokość całego zestawu 400-430 cm. Szuflady min. 16 szt. Zamawiający nie podaje wymiarów
poszczególnych szafek.
13. Część 2 poz. 25 Zestaw mebli - proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia pod
kątem ilości szafek (brył/korpusów) wchodzących w skład zestawu oraz wymiarów +/- każdej
szafki, a także ilości drzwiczek do każdej szafki oraz ilości i wymiarów szuflad. Czy zapis
„…Zestaw powinien składać się ze zróżnicowanych elementów (min. 5) i zawierać minimum 2
elementy wyższe (w zakresie 160 – 165 cm) stanowiących estetyczną całość. Przeważająca
część szafek powinna być zamykana drzwiczkami (min. 14 szafek w tym 9 pojedynczych)…”
świadczy o tym, że zestaw ma się składać z 5 szafek (brył/korpusów) czy 14 szafek w tym 9
zamykanych pojedynczymi drzwiczkami?
Odpowiedź: Zestaw winien składać się z min. 5 szt. korpusów. W tym 2 korpusy o wys. (160-165
cm). Drzwiczki – min. 14 szt. Szuflady – min. 12 szt. Szerokość całego zestawu 420 x 460 cm.

II. Modyfikacja treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający dokonuje zmiany terminów składania i otwarcia ofert:
- nowy termin składania ofert to 12 luty 2020 r. godzina 0930,
- nowy termin otwarcia ofert to 12 luty 2020 r. godzina 1000,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie zostało zamieszczone
w BZP w dniu 31 stycznia 2020 r. Treść zmiany ogłoszenia w załączeniu.
Dokonuje się ponadto modyfikacji SIWZ w zakresie oznakowania składanej oferty (rozdział
XVII SIWZ ust. 4 podrozdziału „składanie ofert”). Ostatnie zdanie powinno mieć treść
UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12 lutego 2020 r. godz. 1000
Zmieniony został załącznik nr 6c do SIWZ – formularz szczegółowej oferty cenowej dla części
III zamówienia. Aktualny formularz w załączeniu.
Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień oraz zmian w przygotowywanej ofercie.
Załączniki:
1. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. formularz szczegółowej oferty cenowej dla części III zamówienia

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4
Agnieszka Batóg
……………………………………………………………
Kierownik Zamawiającego
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