Książ Wlkp. dnia 11 kwietnia 2018 roku
Znak sprawy G.271.3.2018

Do wszystkich
Wykonawców
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zastępca Burmistrza Książa Wlkp. działający w imieniu Gminy Książ Wlkp.
w nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na:
„Wyposażenie pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych Gminy Książ
Wlkp. w ramach projektu: Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.” ( BZP: 540038-N-2018;
data zamieszczenia: 04.04.2018 r.)
w związku z zapytaniem co do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia działając
w trybie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) wyjaśniam co następuje:
Zapytanie nr 1:
„Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ lista zakupów w pozycji nr 30 występuje liczba 0.
Czy wartość jest poprawna?”
Odpowiedź:
Proszę o pominięcie pozycji nr 30 w załączniku nr 1 do SIWZ pod nazwą lista zakupów.
Zapytanie nr 2:
„Jak należy postępować w związku z 13, 14, 15 i 16 pozycją części 2 postępowania,
mianowicie chodzi o odwrotne obciążenie, któremu podlegają laptopy w związku
z przekroczeniem kwoty sprzedaży netto w wysokości 20 000 zł, ilość laptopów w tej części
wynosi 30 szt. a co za tym idzie kwota 20 000 zł netto będzie na pewno przekroczona, 4 szt.
laptopów znajdują się w tzw. „zestawach multimedialnych”, gdzie oprócz laptopów są też
inne urządzenia, czy cała pozycja „zestaw multimedialny” ma być na odwróconym
obciążeniu, czy muszę je zrobić na czynniki pierwsze i tylko laptopy tak zrobić?”
Odpowiedź:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ lista zakupów w pozycjach 36-40 tj. zestaw
multimedialny (tablica interakt., projektor, głośniki, oprogramowanie, głośniki, laptop,
okablowanie) należy przyjąć odwrotne obciążenie tylko na laptopy.
Zapytanie nr 3:

Pozycja 268 z Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia
„Probówki ze statywem - w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna w Nazwie: Probówki ze
statywem natomiast w opisie: Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem.
Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, wymiary ok. 18 cm, śr 18 mm lub 16 mm. Brak
w opisie statywu, czy Zamawiający oczekuje statywu, proszę o uszczegółowienie opisu?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje statywu, jednak bez szczególnych obostrzeń co do jego
funkcjonalności.
Zapytanie nr 4:
Pozycja 269 z Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia
„Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki człowieka (część II) – w załączniku
nr 2 Specyfikacja techniczna w Nazwie: Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki
człowieka (część II) natomiast w opisie: Szalki Petriego ze szkła sodowo-wapniowego,
wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. Zestaw składa się min. z 10 szt. –
której pozycji Zamawiający oczekuje, kierować się nazwą czy opisem?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zestawu min. 20 preparatów tkanek człowieka.
Zapytanie nr 5:
Pozycja 270 z Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia
„Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki ssaków - w załączniku nr 2 Specyfikacja
techniczna w Nazwie: Zestaw preparatów mikroskopowych – tkanki natomiast w opisie:
Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: min.76 x 25 x 1 mm,
szlifowane. Zestaw składa się min. z 5 szt. - której pozycji Zamawiający oczekuje, kierować
się nazwą czy opisem?”
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zestawu min. 5 preparatów (np. żołądek, serce, krew, mózg, nerka).
Zapytanie nr 6:
„Czy w związku z pytaniami i dużą ilością pozycji w przetargu jak również w związku
z bardzo zróżnicowanym asortymentem oraz w celu przeprowadzenia prawidłowej wyceny
Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert.
Zapytanie nr 7:
Pozycja 158 z Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia
„Przewodnik, izolator – po podanym opisie brak takiego zestawu na rynku, czy Zamawiający
dopuści Zestaw przewodników i izolatorów 8szt- Zestaw doświadczalny przewodników
i izolatorów. Zwiera 8 próbek wykonanych z różnych materiałów. Służą do badania
przewodności elektrycznej. Zestaw umieszczono w plastikowym pudełku. • 8 rodzajów: pręt
żelazny, pręt aluminiowy, pręt miedziany, pręt stalowy, pręt drewniany, pręt szklany, pręt
z tworzywa sztucznego, sznurek bawełniany, dł. 20cm; waga: ok. 200g; instrukcja? Proszę
o podanie dokładnej ilości zestawu”

Odpowiedź:
Zamawiający prosi zgodnie ze specyfikacją o dostarczenie zestawu z 10 prętami albo
2 zestawów, w którym w każdym jest np. po 6 czy 8 prętów.
Zapytanie nr 8:
Pozycja 162 z Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia
„Zestaw magnesów – 28 elementów – w załączniku nr 2 Specyfikacja techniczna w Nazwie:
Zestaw magnesów – 28 elementów natomiast w opisie: W zestawie min. 3 magnesy
podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. – której pozycji
Zamawiający oczekuje, kierować się nazwą czy opisem? Czy Zamawiający oczekuje 28
różnych magnesów w tym 3 magnesy podkowiaste czy zestaw 3 magnesów podkowiastych?”
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje zestaw 28 różnych typów rodzajów magnezów, minimum: 2 rodzaje
kompasów, folie magnetyczne oraz naturalny magnes (magnetyt).

Zastępca Burmistrza
mgr Mirela Grześkowiak

Zastępca Burmistrza działa w niniejszej sprawie na podstawie art.28 g ust.2 w związku z ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

