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Zamawiający – Liceum Ogólnokształcące 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 dostawę pn.: „Modernizacja 
i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”. 

Jednocześnie, działając na podstawie prawnej art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia 
treść SIWZ i dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej. 

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 25 marca 2020 roku i opublikowane 30 marca 
2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 063-150318 

Miejsce dostaw: 

Liceum Ogólnokształcące Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program 
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje 
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację 
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF 

 
PYTANIA i ODPOWIEDZI 

Pytanie 1: 
Kontaktuję się w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę: „Modernizacja i wyposażenie 
w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”. 
Pytanie dotyczy części 1. Podana specyfikacja jest trudna do znalezienia. 
Czy dopuszczacie Państwo możliwość zaproponowania monitora interaktywnego, o innych 
parametrach. Zmiana nie wpływa na funkcjonalność.. 

Odpowiedź 1: 
Zamawiający określił minimalne parametry monitorów interaktywnych w Rozdziale V ust. 1 
pkt 1.2.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców. 

Zaoferowanie monitorów interaktywnych o parametrach nie spełanijących opisanych 
parametrów, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie prawnej art. 89 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp i podstawie faktycznej niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, której nie da się 
poprawić na podstawie prawnej art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 
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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Rozdziale V, przy określeniu przedmiotu zamówienia na Część 1 Monitory 
interaktywne, pkt 1.2.1) Wymagane parametry monitora interaktywnego (5 szt.) tiret 
pierwsze, wyrazy: 
„…Panel 65" LED …” 

zmienia się na wyrazy: 

„… Panel 55" LED …”, 

2) W Załączniku nr 1 do SIWZ – Przykładowy wzór formularza oferty 
a) wyrazy w tytule: 

„… Część 1 - Monitor interaktywny 65” (5 szt.) …” 

zmienia się na wyrazy: 

„… Część 1 - Monitor interaktywny (5 szt.) …” 

b) W pkt 1 „Wymagane parametry monitora interaktywnego” wyrazy 
„… Panel min. 65" LED …” 

zmienia się na wyrazy: 

„… Panel min. 55" LED …” 

2. Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 


