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Łódź, dnia.05.10.2017 r. 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych, 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na : „Dostawę sprzętu multimedialnego oraz 

komputerowego w ramach projektu akademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu 

Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020.” 

 

Numer postępowania: Projekt/ZSTG/2/2017 

 

Szanowni Państwo 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1020).dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

Zestaw pytań nr 1 

 

Pytanie 1 

W dniu 4 października 2017 r. Zamawiający opublikował na stronie B1P kilka stron pytań i 

odpowiedzi w sprawie przedmiotowego postępowania, jednak nie przesunął terminu do 

składania ofert. Wykonawca był w trakcie finalizacji swojej oferty nie mniej na wzgląd 

udzielonych odpowiedzi musi zaktualizować swoją ofertę i zmienić część sprzętu (zwłaszcza, 

jeżeli chodzi o udzielone odpowiedzi dotyczące serwera). To z kolei oznaczać będzie, iż nie 

zdążymy wysłać do Państwa oferty w przewidzianym terminie! W związku z powyższym 

uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu do składania i otwarcia ofert chociaż o dwa dni 

robocze tj. z dnia 06.10.2017 r. na dzień 10.10.2017 r., godzina bez zmian. Pozwoli to na 

zaktualizowanie oferty uwzględniając odpowiedzi z dnia 4 października 2017 r. i dostarczenie 

oferty na czas. 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający przychyla się do wniosku i przesuwa termin składania ofert 

 

Zestaw pytań nr 2 

 

Pytanie 1 

Czy w przypadku drukarki pkt. 6, gdzie są wymagane interfejsy USB i LAN, Zamawiający 

dopuszcza możliwość uzyskania właściwości sieciowych drukarki za pomocą dodatkowego 

urządzenia typu Print Server? 
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Nie ma drukarki, która spełniała by wymagania zamawiającego i miała jednocześnie te dwa 

interfejsy. 

Odpowiedź nr1 
Tak , Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania właściwości sieciowych drukarki za pomocą 

dodatkowego urządzenia typu Print Server. 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2016 r., poz. 1020).dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Przed zmianą w punkcie 15 SIWZ było : 

 

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

15.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno 

być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Zespół Szkół Geodezyjno – 

Technicznych im. Sybiraków w 

Łodzi  

ul. Skrzydlata 15 

91-503 Łódź 

 

„ Dostawę sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu 

akademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- 

Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.” 

 

Nie otwierać przed dniem  06.10.2017 r. do godz. 14:00 

15.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

Geodezyjno Technicznym im. Sybiraków w Łodzi, 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 

15 parter pokój nr 111,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 06.10.2017 r. do godz.13:30. 

15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu 

niż w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający 

identyfikację postępowania, którego dotyczy oferta. 
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15.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjno Technicznych im 

Sybiraków w Łodzi, ul. Skrzydlata 15,w pokoju nr 105 parter : 

 

w dniu 06.10.2017 r. o godz. 14:00 

 

15.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.zsp13.com informacje dotyczące: 

15.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

15.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

15.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

W wyniku zmiany w  punkcie 15 SIWZ jest : 

 

25. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

15.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym 

odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno 

być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

adres Wykonawcy 

Zespół Szkół Geodezyjno – 

Technicznych im. Sybiraków w 

Łodzi  

ul. Skrzydlata 15 

91-503 Łódź 

 

„ Dostawę sprzętu multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu 

akademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- 

Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.” 

 

Nie otwierać przed dniem  11.10. 2017 r. do godz. 14:00 

15.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół 

Geodezyjno Technicznym im. Sybiraków w Łodzi, 91-503 Łódź, ul. Skrzydlata 

15 parter pokój nr 111,w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 11.10.2017 r. do godz.13:30. 
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15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu 

niż w sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający 

identyfikację postępowania, którego dotyczy oferta. 

15.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Geodezyjno Technicznych im 

Sybiraków w Łodzi, ul. Skrzydlata 15,w pokoju nr 105 parter : 

 

w dniu 11.10.2017 r. o godz. 1400 

 

15.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

www.zsp13.com informacje dotyczące: 

15.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

15.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

15.5.3 ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

 

 
Dyrektor 

mgr inż. Julitta Rosa 

/podpis nieczytelny/ 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu : 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

 

 


