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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa pomocy
dydaktycznych do pracowni: reklamy, procesów graficznych i fototechniki w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą
ZIT”.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść
zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu
11 października br. wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1
dotyczące częśći nr 2 poz. 33 stacjonarne jednostki montażowe i projektanckie
Zamawiający opisuje Stacjonarne jednostki montażowe i projektanckie. Natomiast w opisie przedmiotu
wymaga się dodatkowo torby adekwatnej do zaoferowanego laptopa. Jako że wymagane są
stacjonarne, a nie mobilne jednostki zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu :" Torba do laptopa
adekwatna do rozmiaru".
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający omyłkowo wpisał w wymaganiach zapis: „Torba do laptopa adekwatna do rozmiaru".
Zapis zostanie usunięty.
Pytanie nr 2
dotyczące części nr 2 poz. 10 Obiektyw do aparatu bezlusterkowego 24-70
Czy zamawiający dopuści obiektyw o minimalnej odległości ostrzenia wynoszącej 38 cm ??
Spełniający wszystkie pozostałe wymagane parametry. w miejsce wymaganych "minimalna odległość
ostrzenia 30cm"
Według naszej wiedzy na rynku nie ma sprzętu spełniającego obecne wymagania.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający dopuszcza obiektyw o minimalnej odległości ostrzenia wynoszącej 30 cm spełniający
wszystkie pozostałe wymagane parametry.
Pytanie nr 3
dotyczące części nr 1 poz. 5 linie metalowe do cięcia (przykładnice metalowe) 15 szt.
Zamawiający wymaga 15 szt przykładnic o parametrach:
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− precyzyjna skala
− wyposażona jest w antypoślizgową wkładkę zabezpieczającą przed przypadkowym przesunięciem
− wymiary: 80/100/150 cm
Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga po 15szt przykładnic z każdego podanego wymiaru (tj
15szt 80cm , 15szt 100cm i 15szt 150cm ) czy też po 5szt z każdego rozmiaru (tj 5szt 80cm , 5szt
100cm i 5szt 150cm ) ?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający wymaga ogółem 15 szt. przekładnic, w tym po 5 szt. z każdego rozmiaru:
5 szt. o wymiarze 80 cm
5 szt. o wymiarze 100 cm
5 szt. o wymiarze 150 cm.
Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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