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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). 

 
 
Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław – 

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm. – dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę pn.: „Tablety z oprogramowaniem”. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający 
udostępnia na stronie internetowej. 

W związku z tym, że zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający, na podstawie prawnej art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp zamieszcza ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jednocześnie, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 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 w/w postępowaniu. 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ i OGŁOSZENIA 

1. W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców –  

wprowadza się następujące zmiany: 

W Rozdziale XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 1, jest: 
31.05.2017 r. do godz. 10.00 

Powinno być: 

02.06.2017 r. do godz. 11.00 

W Rozdziale XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 2, jest: 
31.05.2017 r. o godz. 10.30 

Powinno być: 

02.06.2017 r. o godz. 11.15 
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PYTANIA i ODPOWIEDZI 
Pytanie 1: 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zaoferuje tablet z min. 8 GB (≥ 8 GB) pamięci 
wbudowanej. Punktacja: 
do (włącznie) 16 GB (≤16GB) – 0 pkt 
od 16 GB do 32 GB – 20 pkt 
powyżej (włącznie) 32 GB (≥ 32 GB) – 100 pkt Ile punktów otrzyma Wykonawca za: 32 GB 
pamięci wbudowanej -20 czy 100 pkt.  Jak należy rozumieć zapis SIWZ.? 

Odpowiedź 1: 
Zapis SIWZ należy rozumieć tak jak zapisano, czyli: za 16 GB do 32 GB: 20 pkt. Czyli 
matematycznie, jeżeli pamięć wbudowana mieści się w przedziale: >16 GB i jednocześnie 
< 32 GB, to Wykonawca otrzymuje 20 pkt. Natomiast za zaoferowanie pamięci powyżej 
(włącznie), czyli równej lub większej niż 32 GB, Wykonawca otrzyma 100 pkt. Czyli 
matematycznie, jeżeli wbudowana pamięć jest od 32 GB – ale łącznie z 32 GB: czyli ≥ 32 GB, to 
Wykonawca otrzyma 100 pkt. 

Oznacza to, że za zaoferowanie wbudowanej pamięci równej lub większej niż 32 GB 
wykonawca otrzyma 100 pkt. 

Powyższe wyjaśnienie nie zmianie w żaden sposób treści SIWZ. 
 

Pytanie 2: 
Dot. oceny kryterium „Skrócenie terminu realizacji” 
Przy tak skonstruowanym zapisie SIWZ Wykonawca nie posiada niezbędnych informacji 
potrzebnych do  przygotowania oferty tj. Wykonawca nie wie ile faktycznie będzie mieć czasu 
na realizację zamówienia  bo nie wie kiedy Zamawiający zakończy postępowanie. 
Proponujemy zapis: 
skrócenie terminu realizacji liczone w następujący sposób: 
do 14 dni od dnia zawarcia umowy -0 pkt. 
do 7 dni od dnia zawarcia umowy – 5 pkt. 

Odpowiedź 2: 
Zamawiający, jeszcze przed otrzymaniem pytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Pzp”, dokonał zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zmiana treści SIWZ 
nie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu) i uszczegółowił zapisy SIWZ, 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 10 dni 
(tj. 11 dni lub więcej), to do obliczenia punktów zostanie przyjęte 10 dni, natomiast do 
umowy zostanie wpisany termin wynikającymi z treści oferty z konsekwencjami 
wynikającymi z treści umowy.” 

Wprowadzona zmiana jest już na stronie internetowej Zamawiającego. 
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Pytanie 3: 

Co Wykonawca ma rozumieć przez określenie, że w zakres zamówienia wchodzi podłączenie 
i skonfigurowanie tabletów? 

Odpowiedź 3: 
Przez określenie, że w zakres zamówienia wchodzi podłączenie i skonfigurowanie tabletów 
należy rozumieć, że Zamawiający żąda uruchomienia każdego tabletu w siedzibie 
Zamawiającego i potwierdzenie jego pracy w sieci WiFi Zamawiającego. 
 

Pytanie 4: 
Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę zapisów  SIWZ oraz przedłużenie terminu otwarcia 
ofert o czas niezbędny na przygotowanie oferty. 

Odpowiedź 4: 
Wniosek o zmianę terminu składania ofert nie jest wnioskiem z podstawy prawnej art. 38 ust. 1 
ustawy Pzp, o wyjaśnieniem treści SIWZ. Jednak ze względu na ujawnioną potrzebę 
wykonawcy, zwiększenia czasu niezbędnego Wykonawcy, na przygotowanie oferty związanego 
z koniecznością zrozumienia przez Wykonawcę treści SIWZ oraz powyższych wyjaśnień, 
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 2 czerwca 2017 roku. 


