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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020   
 

 
Jelenia Góra, 07.02.2023 r. 

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 7  
Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych 
Poz. 1 Pomoce wyposażenia gabinetów logopedycznych z tabletem – w związku z tym, że 
oprogramowanie wskazane przez Zamawiającego jest wyrobem medycznym na obowiązującej stawce VAT 
8% a tablet, na którym jest zainstalowane ww. oprogramowanie jest na stawce 23%, czy Zamawiający wyraża 
zgodę na rozbcie stawek VAT w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca w kolumnie 6 Formularza oferty winien wskazać jakie stawki Vat 
przyjął do obliczenia ceny brutto danej pozycji. 
 
PYTANIE NR 8 
Część II. Dostawa mebli i wyposażenia 
Poz. 2 Komplet mebli do gabinetu psychologa – szkolny zestaw stołu kwadratowego i krzeseł – 
prosimy o podanie wysokości/rozmiaru stołu oraz krzeseł. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8 
Zamawiający informuje, iż wymagany stół winien mieć wymiary: ok 80x80x76(wysokość 76 cm), krzesła 
wymiary: siedzisko ok. 50x 50 cm, wysokość ok 85 cm. 
 
PYTANIE NR 9  
Część V. Dostawa sprzętu fotograficznego 
Poz. 2 Karta pamięci 64GB – w opisie „pojemność karty min 128 GB” – czy Zamawiający wymaga karty 
zgodnie z nazwą czy opisem przedmiotu zamówienia? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9 
Zamawiający informuje, iż pojemność karty to min 64 GB. 
 
PYTANIE NR 10  
Część IX. Dostawa sprzętu RTV i AGD 
Poz. 35 Wyposażenie ekspedycji – Imbryk z pokrywką, solniczka oraz pieprzniczka – prosimy o wskazanie 
pojemności, naczynie do przystawek – prosimy o wskazanie wymiarów. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10 
Zamawiający informuje, iż pojemność Imbryka z pokrywką to min 500 ml, wymiary  solniczki i pieprzniczki to: 
min 70 mm i średnica 40 mm. 
 
PYTANIE NR 11  
Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych  
Zwracam się z prośbą o rozszerzenie opisu w Części 1 poz 2 zestaw muzyczny do zajęć. Proszę  
w szczególności o określenie jaki instrumenty maja wchodzić w skład torby małego muzyka. Proszę również  
o dokładniejszy opis pozostałych pozycji które mają wchodzić w skład zestawu muzycznego. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 11 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część I pozycja 2 „Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych”,  
który otrzymuje brzmienie: 
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Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 

2 
 

Zestaw muzyczny 
 do zajęć 

 

* torba małego muzyka  x  3 szt.                                                                                             
* podwójny bębenek   x 1 szt.        
* bębenek Drum na nóżkach, wykonany z drewna, pokryty skórą, 
wym. ok. 20,5x13cm, pałeczki z piankowymi kulkami  x  2 szt.                                                                                  
* tuby dźwiękowe, 8szt w zestawie- kolorowe, plastikowe, lekkie, 
dł.30-63cm,                                                                                                                              
* dzwonki z rączką    x  1 szt. 
* metalofon w pudełku x 1 szt.     
* tuba deszcz x 1 szt. 
* kształcenie słuchu i ekspresji muzycznej CD - x 1 szt. 
* bębenek ok.  17,5 cm - x 3 szt.         
* bębenek  ok. 20 cm /3,5 cm    x 1 szt. 
* pałeczka plastikowa    x  4 szt. 
* pałeczka gumowa     x  3 szt. 

 
3 zestawy 

jest: 
 
 

2 

 
Zestaw muzyczny 

 do zajęć 
 

Zestaw - torba małego muzyka  powinien zawierać:                                                                                      
* podwójny bębenek   x 1 szt.        
* bębenek Drum na nóżkach, wykonany z drewna, pokryty skórą, 
wym. ok. 20,5x13cm, pałeczki z piankowymi kulkami  x  2 szt.        
 * tuby dźwiękowe, x 8szt  kolorowe, plastikowe, lekkie, dł.30-63cm,                                                           
* dzwonki z rączką    x  1 szt. 
* metalofon w pudełku x 1 szt.     
* tuba deszcz x 1 szt. 
* kształcenie słuchu i ekspresji muzycznej CD - x 1 szt. 
* bębenek ok.  17,5 cm - x 3 szt.         
* bębenek  ok. 20 cm /3,5 cm    x 1 szt. 
* pałeczka plastikowa    x  4 szt. 
* pałeczka gumowa     x  3 szt.  

 
3 zestawy 

 
PYTANIE NR 12  
Część V. Dostawa sprzętu fotograficznego 
Poz. 14 Filament XYZ Printing z czipem do drukarki 3D da Vinci Junior 1 – drukarki XYZ nie mają 
filamentów z czipem mających 1000 g, te z czipem mają 600g. Filamenty bez czipu mają 1000 g, ale nie 
wszystkie drukarki w standardzie oferują wsparcie, bez dodatkowego chipu odblokowującego. Prosimy 
dokładnie o podanie modelu, bo drukarka Junior wskazuje serię , a nie konkretny model. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 12 
Dedykowany filament PLA 600g XYZ printing NFC z czipem w szpuli dotyczy drukarek serii Junior.  
Model Drukarki da Vinci Junior 1.0 
 
PYTANIE NR 13 
Część V. Dostawa sprzętu fotograficznego 
Poz. 15 Nowy ekstruder z dyszą 0,3 mm przeznaczony dla drukarek 3D da Vinci Junior- prosimy określić 
czy chodzi o serię Junior czy junior Pro, a najlepiej prosimy o wskazanie dokładnego modelu. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 13 
Zamawiający informuje, iż ekstruder przeznaczony jest do drukarki 3D da Vinci Junior 1.0 z dyszą 0,3 mm 
(Zamawiający oczekuje, aby ekstruder był złożony i kompletny - nie w częściach). 
 
PYTANIE NR 14  
Część IX. Dostawa sprzętu RTV i AGD 
Pozycja nr 20 - Opisana zmywarka jest urządzeniem kapturowym - nie ma możliwości zastosowania  
do takiego urządzenia podstawy pod zmywarkę - proszę o usunięcie błędnego zapisu. Ponadto urządzenie, 
które Państwo opisali zostało wycofane ze sprzedaży ponad rok temu i zostało zastąpione zmodernizowanym 
modelem o wymiarze: szerokość 728 mm x głębokość 816 mm x wysokość 1505 mm, 
moc 10,8 kW. Proszę o dopuszczenie urządzenia z ww. parametrami. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 14 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część IX pozycja 20 „Część IX. Dostawa sprzętu RTV i AGD”, który 
otrzymuje brzmienie: 
 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 

20 
 
Zmywarko – wypażarka + 

podstawa 

Zmywarka kapturowa przystosowana do mycia tac, szkła, 
sztućców i talerzy, szerokość 690 mm, głębokość 794 mm, 
wysokość 1500 mm, (+/- 5%), max. Wysokość mytych naczyń 
320 mm, regulowane nóżki +/- 45 mm, kosz 500x500 mm, 
wykonana ze stali nierdzewnej, Wyposażenie zmywarki: 
dozownik płynu myjącego, dozownik płynu nabłyszczającego, 

 
2 sztuki 
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sterowanie manualne zasilenia napięcie 400 V/ moc  6.8 kW, 
Funkcja wyparzania, w 3emperaturze około 90°C, 
Elektromechaniczne sterowanie wraz ze wskaźnikiem 
temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary ramion myjąco-
płuczących, podczas jednego cyklu mycia maksymalne zużycie 
wody : 3 l., W zestawie kosz do talerzy, uniwersalny, pojemnik 
na sztućce,1 l płynu do mycia oraz 1 l płynu do nabłyszczania, 
Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja obsługi w języku 
polskim 

jest: 
 
 

20 

 
Zmywarko – wypażarka + 

podstawa 

Zmywarka kapturowa przystosowana do mycia tac, szkła, 
sztućców i talerzy, szerokość 690 mm, głębokość 794 mm, 
wysokość 1500 mm, (+/- 5%), max. szerokość 728 mm  
głębokość 816 mm x wysokość 1505 mm (+/- 5%), max. 
Wysokość mytych naczyń 320 mm, regulowane nóżki +/- 45 
mm, kosz 500x500 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, 
Wyposażenie zmywarki: dozownik płynu myjącego, dozownik 
płynu nabłyszczającego, sterowanie manualne zasilenia 
napięcie 400 V/ moc  6.8 kW, Funkcja wyparzania, w 
3emperaturze około 90°C, Elektromechaniczne sterowanie wraz 
ze wskaźnikiem temperatury pracy bojlera i komory, 2 pary 
ramion myjąco-płuczących, podczas jednego cyklu mycia 
maksymalne zużycie wody : 3 l., W zestawie kosz do talerzy, 
uniwersalny, pojemnik na sztućce,1 l płynu do mycia oraz 1 l 
płynu do nabłyszczania, Gwarancja min. 12 miesięcy. Instrukcja 
obsługi w języku polskim 

2 sztuki 

 
PYTANIE NR 15  
Część IX - Dostawa sprzętu RTV i AGD 
Pozycja nr 15 Frytkownica 
Proszę o dopuszczenie urządzenia z misą na olej pokrytą powłoką nieprzywierającą. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 15 
Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz powyższe zmiany na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
 
 
 
                Anna Tokarczyk 
Przewodniczący  komisji przetargowej 

 


