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Wyjaśnienia i zmiana treści  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkół prowadzonych przez Gminę 

Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Wólka jako Zamawiający informuje,  

że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie  

z art. 39 ustawy o  wartość zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy, 

wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia 

 

Pytanie Nr. 1  

Czy Zamawiający wykreśli zapis dotyczący oświadczenia producenta? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że katalog dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział  

w przedmiotowym postępowaniu publicznym oraz tryb ich składania opisany został w części 6 SIWZ 

„Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia”  

Zgodnie z powyżej przywołaną częścią SIWZ Zamawiający nie wymaga się od Wykonawców 

dostarczania wraz z ofertą oświadczeń wystawionych przez producenta sprzętu stanowiącego przedmiot 

zamówienia. 

 

Pytanie Nr. 2  

Czy zamawiający zaakceptuje dostawę projektora DLP zamiast LCD? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuszcza dostawę projektora DLP zamiast LCD w następujących pozycjach 

szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją asortymentowo-cenową; 

 Poz. Nr 5 „Tablica interaktywna” 

 Poz. Nr 6 „Projektor” 

Z jednoczesnym zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów omawianego sprzętu na poziomie 

nie gorszym niż opisany opisie przedmiotu zamówienia 
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Pytanie Nr. 3 

Czy Zamawiający dopuści tablicę interaktywną z oprogramowaniem nie posiadającym funkcji 

nagrywania i odtwarzania ekranu?   

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie Nr. 4 

Czy zamawiający dopuści projektor opisany pod wizualizerem nie posiadający złącza 3,5 mm minijack, 

ale posiadający złącze audio typu cinch? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dopuści projektor nie posiadający złącza 3,5 mm minijack, ale posiadający złącze audio 

typu cinch pod warunkiem zachowania kontatybilności projektora z wizualizerem oraz zastosowania 

pozostałych parametrów omawianego sprzętu na nie gorszym niż opisany w OPZ poziomie. 

 

 

 

 

Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie.  

   

 


