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      Świebodzin, 21.04.2022 r. 
 

Znak sprawy: SP2.2600.1.2022  
  
 

                                                 WYKONAWCY 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na zadanie pod nazwą: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Świebodzinie w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

 
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
przekazuje treść zapytań dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wraz 
z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść 
SWZ zgodnie z poniższym: 
 

1. Pytanie 1:  
W części 2 poz. 2 została powielona końcówka opisu z poz. 1, co za tym idzie poz. 2 nie 
posiada swojego opisu. Konieczne jest uzupełnienie opisu poz.2 w części 2 

 

Odpowiedź na pytanie 1: 
Zamawiający zmienia Opis zamówienia (minimalne wymagania) w kol. 3 poz. 2 Opisu 
przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SWZ dot. Zadania 2 - Dostawa sprzętu  
i wyposażenia do nagrywania, rejestrowania obrazu i dźwięku, który otrzymuje brzmienie: 
„- lekki, waga do 150 gram, 
- łatwy w użyciu, 
- prosty montaż, 
- niewymagający podłączenia kablowego między nadajnikiem a odbiornikiem, 
-SLA co najmniej do 3 tygodni, 
- autoryzowany serwis na terenie Polski, 
- wsparcie techniczne w języku polskim na terenie Polski minimum 5 lat, 
- gwarancja świadczona na miejscu wskazanym przez Zamawiającego” 
 

2. Zamawiający zmienia treść Rozdziału V TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,  
tj. do dnia 25.05.2022 r”. 

 

3. Zamawiający zmienia pkt 1 Rozdziału VII SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie: 
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„1. Wykonawca składa ofertę do dnia 26.04.2022 r. do godz. 09:00 według Załącznika nr 1 
do SWZ wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swiebodzin”.  
 

4. Zamawiający zmienia pkt 1 Rozdziału VIII OTWARCIE OFERT Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ), który otrzymuje brzmienie: 
„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później 
niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. 26.04.2022 r. 
o godz. 10:00”.  
 

W załączeniu: 
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie 1, 2, 3, 4 - zmieniony 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną cześć SWZ, które należy uwzględnić przy 
przygotowywaniu oferty. 
 

 
 

Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2  

w Świebodzinie 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


