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Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Poprawa 

jakości kształcenia w LO nr XV we Wrocławiu poprzez zakup wyposażenia pracowni fizycznej i 4 pracowni 
cyfrowych” (Nr naboru: RPDS.07.02.02-IZ.00-02-079/16 – ZIT; umowa nr RPDS.07.02.02-0005/16). 

Wrocław, dnia 26 maja 2017 r. 
 
 

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław – 
działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pn.: „Notebook dla 
uczniów (z oprogramowaniem)”. 

 
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu) w w/w postępowaniu, a dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 
 
 

PYTANIA i ODPOWIEDZI 
Pytanie 1: 

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert zapisał w SIWZ „Skrócenie terminu realizacji’’. 
Nie jest możliwym ustosunkowanie się do tego zapisu, ponieważ nie jest znany termin 
podpisania umowy i początku biegu terminu realizacji. Nie da się więc określić czasu o jaki 
można skrócić termin realizacji jeśli czas jaki pozostał na realizację po podpisaniu umowy nie 
jest znany. 
Dodatkowo Zamawiający nie podał minimalnego możliwego terminu realizacji przez co 
Wykonawcy mogą podawać nierealne terminy czasu realizacji dostawy jak 30 minut, aby 
uzyskać przewagę punktową nad innymi Wykonawcami 
Wnosimy zatem o zmianę zapisów w SIWZ i zmianę kryterium oceny oferty na „Termin 
realizacji dostawy” i określenie minimalnego, realnego możliwego do zaoferowania terminu 
realizacji, na przykład 5 dni. 
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Odpowiedź 1: 
W Rozdziale XV (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) w ust. 7 (Zasady oceny kryterium 
„Skrócenie terminu realizacji” – P(W)) zapisano: 

„… Największa ilość dni kalendarzowych ze wskazanych w ofertach …” 
dalej, w wyjaśnieniu co oznaczają symbole Tbad oraz Tmax wpisano: 

„… ilość dni skrócenia …” 
oraz we wzorze oferty – w ust. 3 pkt 6 – wpisano: 

„… Oferujemy skrócenie terminu realizacji o ………………… dni. …” 
co pozwala w sposób jednoznaczny określić, że termin skrócenia dotyczy dni. W ofercie należy 
więc podać ilość dni, a nie datę. 
 

Termin realizacji to 30 czerwca 2017 roku. Od tej daty należy liczyć skrócenie terminu 
tzn. skrócenie terminu o 1 dzień, to data wykonania 29 czerwca 2017 roku, skrócenie terminu 
o 2 dni, to data 28 czerwca 2017 roku itd. 
Ryzyko z tego tytułu bezpośrednio obciąża Wykonawcę, jednak przy terminie składania ofert, 
ustalonym na dzień 1 czerwca 2017 roku oraz terminie 5 dni na podpisanie umowy należy 
przyjąć, że najwcześniej umowa zostanie podpisana dnia 7 czerwca 2017 roku. Wskazanie więc 
w ofercie terminu np. 25 dni będzie wskazaniem terminu nierealnego. 

Jednak ze względu na możliwość porównania ofert w kryterium „Skrócenie terminu 
realizacji’’, Zamawiający uszczegóławia zapisy, poprzez wprowadzenie następującego zapisu 
w Rozdziale XV (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert) w ust. 7 (Zasady oceny kryterium 
„Skrócenie terminu realizacji” – P(W)) bezpośrednio przed ust. 8: 

„W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje skrócenie terminu o więcej niż 14 dni 
(tj. 15 dni lub więcej), to do obliczenia punktów zostanie przyjęte 14 dni, natomiast do 
umowy zostanie wpisany termin wynikającymi z treści oferty z konsekwencjami 
wynikającymi z treści umowy.” 

Pytanie 2: 
W ogłoszeniu przetargowym zawarto informacje, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie 
zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych. 
SWIZ natomiast nie stawia takich ograniczeń. W warunkach udziału w postępowaniu nie ma 
zapisów ograniczających udział firm do zakładów pracy chronionej lub wykonawców, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych. 
Proszę o wyjaśnienie tych rozbieżności. 
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Odpowiedź 2: 
W ogłoszeniu nie zaznaczono, że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy 
chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową 
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, ponieważ nie ma 
wpisane TAK. 
Jednak dla usunięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że dla jednakowego 
rozumienia treści ogłoszenia kierować się należy uszczegółowieniem zawartym w SIWZ. 


