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Polkowice, 23.07.2018 r.  

 

Nr sprawy: ZS.II.251.11.2018 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości 

poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 

588922-N-2018 w dniu 13.07.2018 r.,  na: 

„Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w 

Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach 

Zadanie 2: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej 

edukacji zawodowej – zakup sprzętu komputerowego w ramach Działania 2, Działania 3 i Działania 4”,, 

w ramach realizacji projektu pn.:  

„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w 

Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

WYJAŚNIENIE 

treści SIWZ 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, działając zgodnie z art. 12a, art. 38 ust. 1 pkt 3, 

ust. 2 oraz ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004 roku Prawo zamówień Publicznych  /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579 z późn. zm./ wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w ww. 

postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie: 

Pytanie nr 1:   

Czy Zamawiający dopuści ofertę dwóch kompatybilnych ze sobą programów, których wspólne działanie będzie 

spełniało wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla Programu powiększająco-

udźwiękawiającego dla osób słabowidzących? 

Odpowiedź na pytanie 1:  
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Zamawiający przy opisywaniu przedmiotu zamówienia użył sformułowania: „Program powiększająco-

udźwiękawiający dla osób słabo widzących, o minimalnych wymaganiach: (...)”  opisując minimalną, oczekiwaną 

funkcjonalność programu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych  

i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty (art. 29 ust. 1 upzp). Określił tym samym obiektywne i rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, które 

zgodne są z założeniami dydaktycznymi oraz edukacyjnymi dla osób słabowidzących w Zespole Szkół im. 

Narodów Zjednoczonych w Polkowicach. Zamawiający nie dopuści takich ofert, które nie będą spełniały 

minimalnych wymagań określonych w SIWZ. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin  składania  i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać do dnia 30.07.2018 r. do godz. 13:00  w siedzibie Zamawiającego tj.   Zespół Szkół im. 

Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice. 

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2018  r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego: w Zespole Szkół im. 

Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6, 59-101 Polkowice, w pomieszczeniu czytelni. 

 

z up. Dyrektora szkoły 

mgr Małgorzata Majewska-Greń 

Wicedyrektor  

 

 


