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RZ.271.7.2023 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p.  na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia pracowni 
dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu  
pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" 
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.7.2023. 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, 
że wpłynęły pytania o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 4  
Część 1 pozycja 1  
Opisane oprogramowanie występuje w wersji z licencją dwustanowiskową. Proszę o określenie czy 
Zmawiający oczekuje łącznie 3 licencji dwustanowiskowych  oprogramowania  oraz kompatybilne 
oprogramowanie do drukowania symboli łącznie na min. 9 stanowisk?  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4  
Zamawiający informuje, iż  oprogramowanie winno posiadać łącznie 3 licencje dwustanowiskowe 
oprogramowania oraz kompatybilne oprogramowanie do drukowania symboli łącznie na m.in. 3 stanowiska  
(tj. 1 licencja do drukowania symboli na 1 stanowisko). 
 
PYTANIE NR 5  
Część 2 pozycja 4  

Czy Zamawiający dopuści szafę z drzwiami klasycznymi, otwieranymi zamiast przesuwnymi? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 
Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ bez zmian. 
 
PYTANIE NR 6  
Ponadto Wykonawca występuje z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w ww. postępowaniu do dnia 
10.02.2023 r. w związku z bardzo zróżnicowanym asortymentem oraz w celu przeprowadzenia prawidłowej 
wyceny. Stopień różnorodności asortymentu nie pozwoli Nam na przygotowanie oferty w pierwotnym terminie.  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 Zamawiający zmienia zapis: 
1. pkt 16.1, ppkt 2) Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„2) Kompletną ofertę, o której mowa w pkt 15.3 należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy zakupowej nie później niż do dnia 10.02.2023 r. do godziny 10:00”. 

2. pkt 16.2, ppkt 1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2023 r. o godzinie 10:15 za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl”. 

3. pkt 17.1 Tomu I SWZ, który otrzymuje brzmienie 
„17.1 Wykonawca będzie związany z ofertą  od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni 
do dnia 11.03.2023 r”. 

 
Zamawiający informuje, że analogicznie zmienił ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00068920/01  
z dnia 30.01.2023 r. Treść ogłoszenia została opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz powyższe zmiany stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
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