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Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 17.12.2019 r.
INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „BĄDŹ ZAWODOWCEM.
Rozwijamy kształcenie zawodowe w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój
edukacji i aktywne
społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa
zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
(projekty konkursowe). Nr umowy RPSW.08.05.01-26-0003/19-00”
oraz
„Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Dzieciaki na 5+”realizowanego w ramach Osi Priorytetowej
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do
wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałania RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości
usług społecznych (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Nr umowy RPSW.09.02.01-26-0112/19-00”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania
oraz dokonuje treść SIWZ:

Pytanie nr 1
Pytanie nr 1 dotyczące części 6d (Zadanie 4) punktu 2.4 - greenscreen + mocowanie + lampa + parasol:
Proszę o weryfikację rozmiaru green screen'a. Zamawiający wymagam produktu o wymiarach 5x16m,
przy czym tła występujące w sprzedaży mają głównie wymiary 5x1,6m. Jaki wymiar jest prawidłowy?
Odpowiedz:
Patrz odpowiedź na pytanie 11 z informacji dla wykonawców nr 1 z dnia 13.12.2019
Pytanie nr 2
Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać
przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie
utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji
zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględniać skalę zamówienia, a w szczególności
uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich
terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 29 ust.
1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego
odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może
spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć
ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych
środków. Tak krótki termin sugeruje również iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej
konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie
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terminu realizacji zamówienia do 45 dni.
Odpowiedz:
Zamawiający nie podziale argumentacji Wykonawcy i nie wyraża zgody na zamianę terminu
realizacji.
Pytanie nr 3
dot. Zad 12, poz. 18
Z uwagi na fakt iż opisany przez Zamawiającego watomierz nie jest już produkowany i powołując się na
art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o dostosowanie opisu w taki
sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opis:
Funkcje
Watomierz 3-fazowy Zakresy AC/DC (min.):
60, 120, 180, 240, 360, 480 (1-faz.) [V]
60, 120, 180, 240 (3-faz.) [V]
Dokładność:
DC - min. 2,5%, AC (1 faz.) min. 1%, AC (3-faz.) 2% (+/-15%) Częstotliwość: 15~500Hz (+/-15%)
Bezpiecznik: 5A (+/-15%)
Wymiary: 170 x 165 x 55 mm (+/-15%)
Masa: 200g (+/-15%)
Odpowiedz:
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie jako równoważne
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 20.12.2019 r., w związku z czym
Zamawiający modyfikuje:

1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Dostawa wyposażenia w ramach projektów”
„Nie otwierać przed 20.12.2019 r. godz. 11:15”
2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
20.1

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia
20.12.2019 r. do godz. 08:30.

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:
21.1

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 20.12.2019 r. godz.
11:15

