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ODPOWIEDZI 
Na pytania wykonawcy – zestaw pytań nr 2 
 
 
 

W dniu 19.12.2016 r. do Zamawiającego, do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach: 
Postępowania na doposażenie pracowni szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja 
przyszłość”, realizowane przez Gminę Wierzbica,  
wpłynęły pytania: 

 
Pytanie nr 1: „Wzór umowy (zał. nr 3) w § 2, pkt. 2. określa, że towar zostanie dostarczony na 

adres Urząd Gminy Wierzbica. Natomiast kolejny punkt wskazuje, że cena brutto 
za zadanie ma zawierać również koszt transportu do bezpośredniego użytkownika. 
Co więcej, w załączniku 6b w zakładce "SP Polany" wymieniony jest montaż 
tablicy interaktywnej. Które z tych informacji są wiążące? Czy dostawa ma się 
odbyć do siedziby Gminy, czy rzeczywiście do poszczególnych szkół? Jeśli do 
gminy, to informacja o montażu jest niepoprawna. Jeśli do szkół, to czy montaż 
dotyczy tylko tej jednej pozycji w "SP Polany", czy również innych pozycji w 
pozostałych szkołach? W tym punkcie brak również wymogu, aby cena brutto 
zawierała cenę montażu 

 
Odpowiedź nr 1: Wymieniony towar należy dostarczyć do bezpośredniego użytkownika, 
czyli wskazanych szkół.  
W SP Zalesice oraz ZS Ruda Wielka – nie ma potrzeby montażu sprzętu.  
W SP Wierzbica jest konieczność montażu sprzętu.  
W SP Polany jest konieczność montażu sprzętu.  
W SP Łączany jest konieczność montażu sprzętu.  

SP Dąbrówka Warszawska jest konieczność montażu sprzętu.  
.  
 
Pytanie nr 2: „W opisie ekranu  przenośnego (załącznik nr 6 – część b), w opisie doposażenia 

Szkoły Podstawowej w Zalesicach Zamawiający przedstawia opis ekranu 
przenośnego, nie podając jego wymiarów (jedynie wysokość od podłogi). Czy 
Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne ekran o rozmiarach 200cm x 
200cm ?”. 

 
Odpowiedź nr 2: Tak. 
 

Pytanie nr 3: W załączniku 6b w zakładkach "SP Dąbrówka Warszawska" i "SP 
Wierzbica" w specyfikacji projektora jest wymieniony uchwyt montowany do sufitu. Brak 
takiego wymogu w przypadku "SP Zalesice" i "Zespół Szkół Ruda Wielka" jest 
zamierzony? 

Odpowiedź nr 2: W SP Zalesice oraz ZS Ruda Wielka – nie ma potrzeby montażu 
sprzętu.  Stąd brak zapisów o uchwytach. 

 
 

Pytanie nr 3: W załączniku 6ba pozycja 13 to piloty do testów - przeznaczony dla SP w 
Wierzbicy zestaw zawierający 25 pilotów, odbiornik, walizkę i oprogramowanie. Oprócz 
tego w załączniku 6b w zakładce "SP Wierzbica" jest pozycja "piloty do testów - 25 
szt.", tym razem bez odbiornika i pozostałych akcesoriów. Czy w tym przypadku któraś 
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z tych pozycji jest błędna? Czy też rzeczywiście zamawiacie jeden odbiornik, walizkę, 
oprogramowanie oraz 50 pilotów?  
 
 
Odpowiedź nr 3: W dniu 19.12.2016 r. nastąpiła modyfikacja SIWZ – zmianie uległ 

załącznik nr 6ab, gdzie usunięto pozycję 12 ( głośniki) oraz pozycję 13. 
Jednocześnie  Zamawiający wyjaśnia, że wykazane w zał. 6b  opis 
przedmiotu:  piloty do testów i sprawdzianów – uzupełnia się o zapis: Zestaw 
zawiera piloty do testów szt. 25, odbiornik, walizka do przechowywania i 
transportu pilotów oraz oprogramowanie.  

 
 

 

 

Wójt Gminy Wierzbica 

/-/ Zdzisław Dulias 

 

 


