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Mińsk Mazowiecki, dnia 09 marzec2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISToTNYCH wARUNKow ZAMOWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.

,,Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych i sprzętu TIK w ramach realizacji zadania

Kreatywna szkoła w gminie Mińsk Mazowiecki''

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia}9 stycznia 2004 roku - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U ' z 20I9r. poz. 1986, dalej Pzp) poniŻej przedstawiam treść zapytań, jakie
wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

1. Zamawiający w SIWZ nie wymaga na Żadnym etapie postępowania dostarczania kart
katalogowych lub innego potwierdzenia parametrów zaoferowanego wyposażenia.
Zamawiający powinien liczyć się z faktem, iŻ mogą wpłynąć oferty niezgodne z opisem
Przedmiotu Zamowięnia i te niezgodności zostaną ptzez Zamawiającego wykryte dopiero na
etapie realizacji.
W związku z povłyŻszym zwTacamy się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ, edycję załącznika
nr 1 poprzez dodanie dodatkowej kolumny do uzupełnieniaprzez oferentów i ządanie złoŻenia
go wraz z ofertą z potwierdzeniem konkretnie jakie parametry danego towaru zostały
zaoferowane.

Ułatwi to zamawiającemu weryfikację ofert pod względem zgodności z oPZ atakŻe uchroni
ptzed koniecznościąrozwiązania umowy, jeśli na etapie realizacji pojawią się niezgodności w
dostarczonym wyposazeniu.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga naŻadnym etapie postępowania dostarczania kart katalogowych lub
innego potwierdzenia parametrów zaoferowanego wyposażenia, jednak umowa z Wykonawcą
w pełni zabezpieczaZamawiającego przed dostarczeniem wyposaŻenia niezgodnego zoPZ.

2. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza w niniejszym postepowaniu wydłuzenie
terminu dostawy do 90 dni od daty podpisania umowy . Znaczny zakres zróŻnicowanego sprzętu
wymagającegó kompletowania z kilku żródeł zaopatrzenia powoduje, że określony w SIWZ
tęrmin dostawy jest niemożliwy do dotrzymania.
Wnoszę o uwzględnienie naszego wniosku i wprowadzenie'zmiany w specyfikacji.
Odpowiedź:
W dniu 09.03.2020 r. Zamawiający zamieścił zmianę treści SIWZ w powyższym zakresie.
Termin wykonania zamówienia (dla wszystkich części) wynosi 80 dni od podpisania umowy.
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