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

,,Dostawa wyposazenia 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 zamówięf'
publicznych (Dz. U. z20I9r. poz. 1986, dalej Pzp) poniŻej przedstawiam treśó zapylań, jakie
wpłynęły do Zamawiaj ącego wraz z wyj aśnieniem.

1. Zamawiający podzielił zakres Zamówienia na pracownie. W związku z tym oferty na
poszczególne części będą na pewno vłyŻsze niŻ jedna oferta na cały zakres zamówienia.
Dodatkowo istnieje obawa, żę Zamawiający w każdej części wybierze inna firmę a co za
tym idzie będzie miał 9 wykonawców. Mając na uwadze i dobro Zamawiającego i lepszą
konkurencję wśród oferentów zwracamy się do Zamawiającego zprośbą o połączenie części
l-6 w jedną część.

odpowiedź:
Zamawiający informuj e,iŻniepołączy części 1-6 wjedną część. JednocześnieZamawiający
przypomina, że Wykonawcy mogą składaó oferty w odniesieniu do wszystkich części.

2. Dotyczy pracowni chemii:
Zamawiający opisuje Stół demonstracyjny o wym. min. 150xI75x2I0? Czy to wymiar
podany w cm czy mm? Czy jest to na pewno poprawy wymiar dla stołu?

odpowiedź:
Zamawiający informuje, że poprawny wymiar stołu to minimum: 150 cm (długośó blatu)/60
cm (szerokoŚć b1atu)/65 cm (wysokośó stołu).

Aktualny nadzień16.03.2020 załączniknr 3 do oPZ_ Lista zakupów chemia Zamawiający
zamieszcza na stronię https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1410.6-przetarg-
nieograniczony-dostawa-wyposazenia-pracowni-przedmiotowvch-i-sprzętu-tik_w-ramach-
reatzacii-zadania-kreatywna- szkola-w- sminię-minsk-mazowiecki

3. Dotyczy pracowni ftzyki:
Prosimy o przesłanie grafiku lub link do przykładowego produktu _ plansza ścienna
demonstracj a zaleŻności ciśnienia od głębokości

C)dpowiedź:
Zanrawlający lnfofmttje. tż nle posiacla grafikrr lub lirrltu clo przyltłaclowego procluktu *

plultszu śuieluu tlclnonsLruuj u zuleżnośoi ciśrricniu tld głębtlkości.
4. Prosimy o określenie co Zamawiający miał na myśli opisując samochodzik_ zabavtkaz

napędem elektrycznym, jadący ze stałą prędkością.

odpowiedź:
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opisując samochodzik - zabawka z napędem elektrycznym, jadący ze stałąprędkością,

Zamawiający miał na myśli: samochodzik (pojazd) wyposazony w silniczek elektryczny,

który umożliwia poruszanie się pojazdu ze stałą (niezmienną) prędkością.

5. Dotyczy pracowni biologii:
Prosimy o przesłanie grafiku lub liŃ do przykładowego produktu _ plansza ścienna : etapy

rozwój człowieka, obrazująca zmysły człowieka, profili glebowych, rodzajów dziobów
pazutów i kluczy tropów.

odpowiedź:
Zamawiający informuj e, iŻ nie posiada grafiku lub linku do przykŁadowego produktu

planszaścienna: etapy rozwój człowieka, obrazującazmysły człowieka,profili glebowych,

rodzajów dziobów pazurów i kluczy tropów.

6. Prosimy o określenie prawidłowej wartości wadium dla części 8' W rozdziale 9 punkt 1

SIWZ podano: ,,2000,00 (dwieście złotych)"
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w dniu 24.02.2020 r zamieścił na stronie

https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1410.6-przetarg-nieograniczony-dostawa-wyposazenia-
-1- w-ramach 1-

gminie-minsk-mazowiecki zmiany treści SIWZ w powyższym zakresie.

7. W zwiryku z opublikowanym postępowaniem na dostawę wyposażenia pracowni
przedmiotolvych i sprzętu TIK w ramach rcalizacji zadania Kreatywna Szkoła w Gminie
Mińsk Mazowiecki prosimy o zmianę zapisów SIWZ w części 7. Sprzęt i oprogramowanie

TIK:
1) W zapisach minimalnych wymagań dotyczących komputerów przenośnych 15,6"" z
opfogramowaniem w sekcji Warunki gwarancji Zamawiający wymaga ,,oświadczenie
producenta , że w przypadku nie wywiązywania się z obowi ązków gwarancyj nych oferenta

lub firmy serwisującej , przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.''
Mając na uwadze zapisy w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zarnówien Publicznych,
Zamawiapcy przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzięlenie zamówienia w
sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie

wykonawc ów . Żądanie przedmiotowego dokumentrr/oświadczenia stanowi naruszenie tej

głównej zasady, albowiem Zamawiający nie jest w stanię zapewnić ewentualnego wpływu

osób trzecich - producentów sprzętu objętego ofertą wykonawcy na wynik postępowania

tj. wybór najkorzystniejszej oferty. Brak możliwości zapewnienia zachowania uczciwej
konkurencj i czy ni prze dmi otołYy wymó g Zamavłiaj ące go sprzec zny m z p o stanowi eni ami

ustawy PZP. Dopuszczenie przez ZamawiĄącego możliwości na etapie składania ofert

wpływu producentów sprzętu, na wynik postępowania poprzez niezłoŻenie oświadczeń
tychże producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli w odniesieniu do dowolnie
wybranego przez siebie wykonawcy stanowi w sposób jednoznaczny naruszenie art. 7 ust.

1 ustawy P7,P. 7,apis STWZ wprowarlzony pt7,ę7, 7,mawiaiącegtl ptlnicwaŻ uzalęŻnia
złoŻenie oferty przez wykonawcę od podmiotu trzeciego co jest czynnością
niedopuszczalną. Należy również zaznaczyć, Że zapisem tym Zamavliający postawił
lYymóg aby strona trzęcia nie będąca i nie mogąca byÓ uczestnikiem postępowania dla
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wazności oferty wykonawcy, a takŻe wazności postępowania, zaakceptowała w pełni i
przyjęłado realizacjibezzastrzezeń wymogi postawioneptzezZarnawiającego w stosunku
do wykonawcy związarte z obsługa gwarancyjną i serwisową oferowanego sprzętu.
Zgodnie z art.29 ust. l i ust 2 przedmiotu zamówienia nie można opisywaó w sposób,
który mógłby utrudniać, uczciwą konkurencję. Jednakze zamawiający Żądając tych
oświadczeń postawił warunek nieuprawniony, który utrudnia uczciwą konkurencj ę, gdyŻ
stanowi o braku mozliwości sporządzenia oferty przy braku,,wsparcia'' wykonawcy przez
producenta sprzętu, którego sprzęt opisał zamawiający' Mając na uwadzę pov,ryŻsze

wnosimy o usunięcie zapisu doty czący ch oświadc zenia Producenta .

2) Komputery stacjoname z oprogramowaniem:
W poniższych wymaganiach Zamawiającego opisano system diagnostyczny BIoS które
jednoznacznie wskazuj ą iż moŻliwym do spełnienia nw spełnió może jedynie sprzęt
jednego producenta tj. firma Dell a z godnie z art.29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia
nie można opisywaó w sposób' który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Wnosimy o
usunięcie zapisów:
Bezpieczeństwo:
Zaimplementowany w BIoS system diagnostyczny z graftcznym interfejsem użytkownika
dostępny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umożliwiający jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym
komputerze bez koniecznoŚci uruchamiania systemu operacyjnego' Minimalna
funkcjonalnośó systemu:

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu
operacyjnego,
-testprocesorai@
- test pamięci,
- test magistrali PCIo,
- test podłączonego wyświetlacza,
- test napędu optycznego,
- test portów USB,
- test dysku twardego,
-@i'
- test podłączonęgo głośnika.

odpowiedź:
Zamawiający informuje, Że w dniu 16.03.2020 r. wprowadza zmiaty w powyższym
zakresie w Załączniku nr 8 do oPZ _ Lista zakupów TIK. Aktualny na dzien 16.03.2020
Załącznik ff 8 do oPZ Lista zakupów TIK zamieszczono na stronie:

https ://www.bip.minskmazowiecki. pll I 4 I0,6-przetarg-nieo graniczony-dostawa-
wyposazenia-pracowni.przedmiotowych-i-sprzetu-tik-w-ramach-realizacji-zadania-
kreatywna-szkol a'w-gnl i n i e- nt i n sk-tlt a znwi ęck i,

Wóila
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