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Dotyczy: post^powania o udzielenie zamdwienia publicznego na „Zakup i dostaw^ pomocy
naukowych i dydaktycznych do szkdt na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka"

Dziafajqc na podstawie art. 38 ust. 2 w zwi^zku zust. 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zambwiert publicznych {Dz.U. z2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) zwane] daiej ustawy Pzp przekazuj?
tresc pytart wraz z wyjasnieniami dotyczgcymi SIWZ.

Pytanie 1;

„Dodatkowo mam pytanie poniewaz w zat^czniku nr 1 na stronie 18 dotyczy Typ Projektu Nr 4 iloii
zestawu wpisana jest 15, natomiast w formularzu oferty 4szt, Jaka Jest prawidlowa ilo^d?"
Odpowiedi:

W„Za^czniku nrl. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia" dia pozycji „Typ PROJEKTU NR 4;
WYPOSAZENIE SZK6t W POMOCE DYDAKTYCZNE INDYWIDUALNIE DOPASOWANE DO PRACY

2 UCZNIEM" podana jest prawidtowa iloSc, tj. 15 kompietdw. W zat^czniku nr 2 do SIWZ - formularzu
oferty pozycja ta rozbita jest na dwa miejsca: Tabeia nr 6 cz^^cl A - 4 kompiety oraz Tabeia nr 3
cz^ici B -11 kompietdw, co J^cznie daje 15 kompietdw.

Pytanie 2:

Typ projektu Nr 2: Wyposazenie pracowni bioiogicznej
Pozycja: Probdwki ze statywem, zestaw - brak podanej iio^i probdwek w zestawie.
Odpowiedi:

Probdwki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem, min. 10 szt., wykonane ze szkfa sodowo-
wapniowego. Standardowe wymiary to ok. 18 cm, ir. 18 mm iub 16 mm. Stojak na min. 6 probdwek
+ min. 6 koJeczkdw do osuszania probdwek, wykonany z piastiku, srednica otwordw: 20 mm.

Pytanie nr 3:

Typ projektu Nr 2: Wyposazenie pracowni fizycznej
Pozycja: Zestaw magnesdw, zestaw 28 elementdw - czy Zamawiajqcy oczekuje 28 magnesdw
sztabkowych w zestawie, czy w zestawie ma bye 28 rdznych magnesdw?
Odpowiedi:

Zestaw 28 magnesdw sztabkowych z biegunami oznaczonymi za pomocg rdznych kotordw np.
czerwony i niebieski oraz literami S-N, dtugosc min. 8 cm.

Pytanie nr 4:

Typ projektu Nr 2: Wyposazenie pracowni matematycznej:
Pozycja: Pakiet matematyka - program wynikajqcy z opisu SIWZ jest niedost^pny na woinym rynku
u dostawcdw czy Zamawiajqcy akceptuje program rdwnowazny: Matematyka. Piansze interaktywne
2.0. Gimnazjum?

Odpowiedi:

Zamawiajqcy wymaga programu odpowiadajqcego nast^pujqcemu opisowi: Program muitimedialny
przeznaczony dia kias 1-3 gimnazjum, zawierajqcy piansze interaktywne, ktdrych treici edukacyjne
spetniaj^ wymagania nowej podstawy programowej. Program powinien zawierac nowoczesne formy
prezentacji materiaJu, w szczegdinosci: animacje, prezentacje, dzwi^kowe komentarze itp.
Dedykowany do wykorzystania z tabiicq interaktywne i rzutnikiem multimediainym.

Pytanie nr5:

Typ projektu Nr 2: Wyposaienie pracowni matematycznej:
Pozycja: Zbiory zadad - prosz? o uszczegdJowienie opisu, po podanym opisie nie mozna dopasowad
zadnego produktu.

Odpowiedi:
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Zestaw min. 5 sztuk, format min. AS zadania matematyczne dia szkdf podstawowych (kl. 7-8)
zawierajqce tematy realizowane w klasach 7-8 poziom podstawowy.

Pytanie nr 6;

Typ projektu Nr 2: wyposazenie pracowni matematycznej:
Pozycja: Plansze interaktywne: matematyka-szkofa podstawowa klasa 4-6 - program wynikajqcy
zopisu SIWZ jest niedost^pny na wolnym rynku u dostawcbw czy Zamawiajqcy akceptuje program
rownowazny; Matematyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum iub LekcJotek@ Matematyka
program dydaktyczny dia nauczydeli klasy 4-6?
Odpowiedz;

Zamawiajqcy wymaga prc^ramu odpowiadajqcego nast^pujqcemu opisowi: Program multimedialny
przeznaczony dia klas 4-6 szkoty podstawowej, zawierajqcy plansze interaktywne, ktorych treici
edukacyjne spefniajq wymagania podstawy programowej do nauczania w klasach 4-6 szkoly
podstawowej. Program powinien zawierac nowoczesne formy prezentacji materiafu,
w szczegdlnosci: animacje, prezentacje, dzwi^kowe komentarze itp. Dedykowany do wykorzystania
z tablicq interaktywnq i rzutnikiem multimedialnym.

Pytanie nr 7;

Typ projektu Nr 2: wyposazenie pracowni matematycznej:
Pozycja: Zbiory zadah - prosz^ o uszczegbfowienie opisu, po podanym opisie nie mozna dopasowai
zadnego produktu.

Odpowiedz:

Zestaw zawierajqcy min. 4 sztuki, format min. AS, zadania matematyczne dia szkdf podstawowych dia
klas 4-6, poziom podstawowy.

Pytanie nr8:

Typ projektu Nr 2: Wyposazenie pracowni matematycznej
Pozycja: Kolorowa tabliczka mnozenia - proszQ o uszczegdtowienie opisu, po podanym optsie nie
mozna dopasowac zadnego produktu.
Odpowiedz:

Drewniana Iub plastikowa tabliczka z ruchomymi kostkami, na ktorych z jednej strony znajduje si^
dziafanie, a z drugiej rozwi^zanie. Mozliwosc mnozenia w zakresie 144 (12x12).

Pytanie nr 9:

Typ projektu Nr 2: Wyposazenie pracowni matematycznej
Pozycja: Kolorowa tabliczka dzielenia - proszQ o uszczegbtowienie opisu, po podanym opisie nie
mozna dopasowac zadnego produktu
Odpowiedz:

Drewniana Iub plastikowa tabliczka z ruchomymi kostkami, na ktdrych z jednej strony znajduje si;
dzialanie, a z drugiej rozwiqzanie; wymiary min. 22,S x 22,S x 2 cm.

Pytanie nr 10:

Typ projektu Nr 4: Wyposazenie szkdl w pomoce dydaktyczne indywidualnie dopasowane do pracy
z uczniem - pozycji Zestaw testow uzdolnieri i Skale oceny rodziny przy sWadaniu zamowienia b§dzie
wymagany skan dyplomu psychologa, inaczej dostawca nie zrealizuje nam tego zamdwienia.
Odpowiedz:

Zamawiajqcy temu wykonawcy, zktdrym podpisze umowQ udostQpni dokumenty wymagane do
zakupu.

Jednoczesnie dziafaj^c na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajqcy dokonuje zmiany tresci
SIWZ polegajqcej na:

1) zmianie opisu przedmtotu zamdwienia poprzez wylqczenie z niniejszego post^powania zakupu
idostawy takich pozycji, jak: komputery, laptopy, tablice Interaktywne, rzutniki iekrany do
rzutnikdw. W zwiqzku z tym zmianie ulega tresc Zaf^cznika nr 1. Szczegdiowego opisu przedmiotu
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zamowienia oraz pkt 11.4) ogioszenia ozamowieniu nr 513685-N-2018 zamieszczonego

w Biuietynie Zam6wien Publicznych (BZP) w dniu 02.02.2018 r.;
2) dodanie w pkt III.2. SIWZ w zdaniu pierwszym stow ̂fabrycznie nowych";
3) zmianie zatqcznika nr 2 do SIWZ - formularza oferty wcelu dostosowania go do zmlany

przedmiotu zamowienia;

4) zmianie wtresci zaiqcznika nr2 do SIWZ - formularza oferty zdania pierwszego wpunkcie 2
poprzez poprawienie omytki pisarskiej polegaj^cej na wpisaniu „30 dni" zamiast „60 dni" na
realizacj^ zamowienia od dnia podpisania umowy;

5) zmianie tresci zatqcznika nr 4 do SIWZ - wzoru umowy poprzez zmian^ § 1 ust. 1, ktory otrzymuje
brzmienie ̂ Przedmiotem umowy jest zakup idostawa pomocy naukowych idydaktycznych do
szkdt na terenie Gminy Ostrbw Mazowiecfca w ramacb Projektu „OSTRO Z WIEDZ^ - wsparcie
edukacji 15 szkot ksztatcenia ogolnego o najstabszych wynikach edukacyjnych z terenu wiejskiej
Gminy Ostrdw Mazowiecka" wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Osi priorytetowej X EDUKAOA DLA ROZWOJU REGIONU, Oziatania 10.1 KSZTAtCENIE
[R0ZW6j DZIECI IMtODZIE^, Poddziatania 10.1.1 EDUKAOA 066lnA (WTYM WSZKOtACH
ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego na lata
2014-2020., w ilokii i asortymencie wskazanym w Zatqczniku nr 1.".

Wzwiqzku z wprowadzonymi zmianami Zamawiajqcy wydluza termin sktadania ofert do dnia
27.02.2018 r. do godz. 12:30. W zwiqzku z tym w SIWZ wprowadza si§ nast^puj^ce zmlany:
1) pkt 1X.4. otrzymuje brzmienie: „Ofert§ nalezy ztozyc w zamknl?tej kopercie, na ktorej umieszczona

b^dzie nazwa i adres Zamawiajqcego, nazwa i adres wykonawcy oraz dopisek: «Oferta na „Zakup
i dostawQ pomocy naukowycb i dydaktycznych do szkot na terenie Gminy Ostrbw Mazowiecka".
Nie otwierac przed 27 lutego 2018 r., godz.: 13:00.»";

2) pkt X.l. otrzymuje brzmienie: „Oferty nalezy sktadac wsiedzibie Zamawiajqcego: sekretariat
Urz^du Gminy (pokoj nr 15,1 pi^tro) do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 12:30.";

3) pkt X.2. zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert odb^dzie si? 27 lutego 2018 r.
ogodz. 13:00.".
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