Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego
ul. Konarskiego 2
85-066 Bydgoszcz
Toruń, 7 grudnia 2016 roku

ZP/1/12/2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE SIWZ

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wykonawców i dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu
zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach postępowania pod nazwą Dostawa
sprzętu komputerowego wraz z umeblowaniem i telewizorem dla Zespołu Szkół Plastycznych im. L.
Wyczółkowskiego.
Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zmianę wymogu dotyczącego rozmiaru urządzenia? Zgodnie z posiadaną
przez Pytającego wiedzą, przy wymaganej wielkości ekranu max 8” nie występuje na rynku urządzenie
spełniające wymiary 40mm x 170mm x 6,2mm. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymiarów
urządzenia i umożliwienie złożenia ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. W opisie przedmiotu
zamówienia w zakresie zadania nr 1 ustala:
1.
rozmiary urządzenia [tabletu; tabela na 6. stronie SIWZ, wiersz 3. od góry] — na Nie większe niż 240
mm x 170 mm x 6,2 mm;
2.
wielkość ekranu [tabletu; tabela na 6. stronie SIWZ, wiersz 6. od góry] – na Max 8”.
Pytanie 2: W postępowaniu nr ZP/1/12/2016, w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 2,
część nr 12 „Mikrofon do Aparatu fotograficznego – 4 szt.” Zamawiający podał dane techniczne, które pasują
do mikrofonu SE Electronics SE ProMic Laser. Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że w/w mikrofon jest
produktem archiwalnym, niedostępnym aktualnie na polskim rynku. Powyższe uniemożliwia nam
przedstawienie oferty w postępowaniu. Podobne pod względem technicznym produkty oferuje firma Rode np.
dostępne obecnie na rynku modele VideoMic Rycote i VideoMic Pro Rycote.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuję specyfikację istotnych warunków zamówienia. W opisie przedmiotu
zamówienia w zakresie zadania nr 2 Zamawiający dodaje do opisu mikrofonu do aparatu fotograficznego
[tabela na 8. i 9. stronie SIWZ, wiersz nr 12] zwrot lub równoważny.
W związku z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu,
zmieniając termin składania ofert na 12/12/2016 g. 10:00. Zamawiający dokonuje również następujących
zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.
termin składania ofert [s. 17 SIWZ, 5. wiersz od dołu] ustala na 12.12.2016 r., do godz. 10:00;
termin publicznego otwarcia ofert [ s. 17 SIWZ, 1. wiersz od dołu] ustala na 12.12.2016 r., o godz. 10:30.
2.
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