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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, 
odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, 

technicznego, przewodników, itp. w ramach realizacji projektu    pn; 
stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego 

na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno

współfinansowany jest przez Unię Eur
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęł
Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 201

określonym w odpowiedziach zakresie 

I) Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ

Pytanie 1 - dotyczy pozycji "Lornetka" w specyfikacji jest wymóg dotyczący wagi lornetki 170g. 

ma dostępnych lornetek z taką wagą. 

Czy Zamawiający zgodzi się na lornetkę której waga nie przekracza 210 gram

pozostałe wymagania? 

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotó

przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”
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       Otwock, dnia 

                                        - wg rozdzielnika 
                                     (art. 38 ust.

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, 
odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, 

technicznego, przewodników, itp. w ramach realizacji projektu    pn; Projekt „Szkoła 
stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego 

na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014

 

 

uję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 
dot. przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przytacza treść zapytań oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017, 1579), dalej Ustawy Pzp., udziela wyja

w odpowiedziach zakresie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp., dokonuje modyfikacji SIWZ.

 

do SIWZ: 

"Lornetka" w specyfikacji jest wymóg dotyczący wagi lornetki 170g. 

ma dostępnych lornetek z taką wagą.  

Czy Zamawiający zgodzi się na lornetkę której waga nie przekracza 210 gram spełniającą wszystkie 

 

stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 
ększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 

nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów 

badawczych” 
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wg rozdzielnika – 
(art. 38 ust.  2 i 4 Ustawy Pzp.) 

 

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do wykonywania doświadczeń, 
odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - 
stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego 

na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
szkół w zestawy edukacyjne i 

narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w 
zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” , 

opejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

stawy z dnia 29 stycznia 2004 r., 

udziela wyjaśnień a ponad to w 

, dokonuje modyfikacji SIWZ. 

"Lornetka" w specyfikacji jest wymóg dotyczący wagi lornetki 170g. Nie 

spełniającą wszystkie 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lornetkę, której waga nie przekracza 210 gram spełniającą 
wszystkie pozostałe wymagania.  

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ: 

Pytanie 2 -dotyczy pozycji pn. "Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń" - Zamawiający 

wymaga Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie 

obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona 

przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 

000. 

Mapa w podanym wymiarze jest niedostępna, Proponujemy zmianę zalecanego formatu: min. 150 cm 

x 140 cm posiadającą wszystkie pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” w ppkt 1 w pozycji 6 - "Polska – mapa ścienna, fizyczna/mapa do ćwiczeń" 
skreśla zapis: „Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm”. Dodaje zapis: „Zalecany 
format: min. 150 cm x 140 cm”. 

Pytanie 3 -dotyczy pozycji pn. " Mapy ścienne świata: ogólnogeograficzna (hipsometryczna, 

ukształtowania powierzchni), - polityczna, - krajobrazowa, - klimatyczna" - Zamawiający wymaga 

Mapa ogólnogeograficzna: na pierwszej stronie znajduje się mapa hipsometryczna świata, druga 

strona rozmieszczenie kontynentów oraz głównych krain geograficznych świata, skala do 1:25 mln. 

Mapa polityczna zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, 

pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa 

laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV,  skala do 1:35 mln. Mapa krajobrazowa i 

klimatyczna dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami 

występującymi na świecie, dodatkowo zdjęcia z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie 

mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo 10  

klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy, skala do 1:25 mln. 

Mapa ogólnogeograficzna z powyższymi wymaganiami jest niedostępna, Proponujemy zmianę na 

"Mapa ogólnogeograficzna: na jednej stronie znajduje się mapa ogólnogeograficzna świata w skali 

1:9 000 000 przedstawiająca ukształtowanie powierzchni (zastosowano metodę hipsometryczną), 

rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację wybranych miast. Dodatkowo zamieszczono 

sporządzone w tej samej skali mapy ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona zawiera 

ćwiczeniowe wersje map (bez nazewnictwa). Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki 

PCV" 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” wppkt 1 w pozycji 7 - "Mapy ścienne świata: ogólnogeograficzna 
(hipsometryczna, ukształtowania powierzchni)" skreśla zapis: „Mapa ogólnogeograficzna: na 
pierwszej stronie znajduje się mapa hipsometryczna świata, druga strona rozmieszczenie 
kontynentów oraz głównych krain geograficznych świata, skala do 1:25 mln. Mapa polityczna 
zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, pustynie, 



 

Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla 
nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów 

przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 

lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa laminowana 
dwustronnie i oprawiona w rurki PCV,  skala do 1:35 mln. Mapa krajobrazowa i klimatyczna 
dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami 
występującymi na świecie, dodatkowo zdjęcia z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej 
stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, 
dodatkowo 10  klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy, skala do 1:25 
mln”.  

Dodaje zapis: „Mapa ogólnogeograficzna: na jednej stronie znajduje się mapa 
ogólnogeograficzna świata w skali 1:9 000 000 przedstawiająca ukształtowanie powierzchni 
(zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, lokalizację 
wybranych miast. Dodatkowo zamieszczono sporządzone w tej samej skali mapy 
ogólnogeograficzne Arktyki i Antarktydy. Druga strona zawiera ćwiczeniowe wersje map (bez 
nazewnictwa). Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV”. 

 

Pytanie 4 -dotyczy pozycji pn. "Europa – mapa fizyczna" - Zamawiający wymaga Mapa zawiera 

ważniejsze miasta, granice państw, granice administracyjne, wulkany, szczyty, rzeki, jeziora, 

wodospady, lodowce. Mapa laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 

100 cm x140cm Skala: 1:4,5 mln. 

Mapa w podanym wymiarze jest niedostępna, Proponujemy zmianę zalecanego formatu: min. 140 cm 

x 90 cm posiadającą wszystkie pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” w ppkt 1 w pozycji 8 - "Europa – mapa fizyczna" skreśla zapis: „Zalecany 
format: min. 100 cm x 140 cm”. Dodaje zapis: „Zalecany format: min. 140 cm x 90 cm”. 

 

Pytanie 5 -dotyczy pozycji pn. "Mapa ścienna Ameryki: -ogólnogeograficzna, - polityczna" - 

Zamawiający wymaga Dwustronna: na jednej stronie zamieszczono mapę ogólnogeograficzną 

Ameryki Północnej i Południowej; na mapie przedstawiono ukształtowanie powierzchni kontynentu 

(zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów hydrograficznych, położenie 

najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg granic państw i kontynentów. Druga 

strona – podział polityczny. Skala do 1 : 10 mln. 

Mapa w powyższymi wymaganiami jest niedostępna, Proponujemy zmianę zapisu na "Dwie mapy 

przedstawiające: Amerykę Południową i Amerykę Północną. Mapa ścienna Ameryki Południowej 

dwustronna, polityczna i fizyczna skala 1:8 150 000. Mapa ścienna Ameryki Północnej dwustronna, 

polityczna i fizyczna skala 1:9 mln." 

Odpowiedź:Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” w ppkt 1 w pozycji 9 - "Mapa ścienna Ameryki: -ogólnogeograficzna, - 

polityczna"skreśla zapis: „Dwustronna: na jednej stronie zamieszczono mapę 
ogólnogeograficzną Ameryki Północnej i Południowej; na mapie przedstawiono ukształtowanie 
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powierzchni kontynentu (zastosowano metodę hipsometryczną), rozmieszczenie obiektów 
hydrograficznych, położenie najważniejszych miejscowości, linii kolejowych i dróg, przebieg 
granic państw i kontynentów. Druga strona – podział polityczny. Skala do 1 : 10 mln”. Dodaje 
zapis: "Dwie mapy przedstawiające: Amerykę Południową i Amerykę Północną. Mapa ścienna 
Ameryki Południowej dwustronna, polityczna i fizyczna skala 1:8 150 000. Mapa ścienna 
Ameryki Północnej dwustronna, polityczna i fizyczna skala 1:9 mln.”. 

 

Pytanie 6 -dotyczy pozycji pn. "Ochrona przyrody w Polsce - mapa " - Zamawiający wymaga Na 
drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, 
dodatkowo 10  klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy, skala do 1:25 mln. 

Opis wskazuje na kopiowanie tekstu z punktu dotyczącego innej mapy. Powyższa mapa nie jest 

dostępna w sprzedaży. Producent planuje wznowić wydanie na przełomie lipiec-sierpień. Czy 

Zamawiający może dopuścić mapę posiadającą następujące wymagania "Ścienna mapa szkolna 

przedstawiająca najważniejsze formy ochrony przyrody w Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są 

na niej parki narodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz 

rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest najnowocześniejszą 

techniką pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. Mapa w skali min. 1:600000 

oraz o wymiarach min. 160 x 120 cm" 

Odpowiedź:Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” w ppkt 1 w pozycji 14 - "Ochrona przyrody w Polsce - mapa"skreśla zapis: 
„Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na 
świecie, dodatkowo 10  klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy, skala do 
1:25 mln”. Dodaje zapis: "Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najważniejsze formy 
ochrony przyrody w Polsce na tle sieci ECONET. Umieszczone są na niej parki narodowe, parki 
krajobrazowe, ostoje wodno - błotne objęte konwencją Ramsarską oraz rezerwaty biosfery 
wpisane na światową listę UNESCO. Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką 
pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. Mapa w skali min. 1:600000 
oraz o wymiarach min. 160 x 120 cm.”. 

 

Pytanie 7 -dotyczy pozycji pn. "Plan miasta, w którym znajduje się szkoła lub innego najbliższego oraz 

plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii" - Zamawiający wymaga Plan Otwocka, plan 

Warszawy oraz plan Paryża, Londynu , Rzymu , Nowego Jorku lub innej światowej metropolii. Druk 

miękki, skala do 1: 20  tys.. 

Nie ma planu miasta Warszawy w skali do 1:20 mln. Proponujemy zmianę skali map do 1:26000 

umożliwiającą zaoferowanie map posiadających wszystkie pozostałe wymagania. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” w ppkt 1 w pozycji 19 - "Plan miasta, w którym znajduje się szkoła lub 

innego najbliższego oraz plan Paryża, Londynu lub innej światowej metropolii" skreśla zapis: 
„skala do 1:20 tys.”. Dodaje zapis: „skala do 1:26 tys.”. 
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Pytanie 8 - dotyczy pozycji " Plansze etapów rozwoju człowieka" - Zamawiający wymaga Dwustronna 

plansza przedstawiająca z jednej strony rozwój zarodkowy i płodowy człowieka, a z drugiej strony 

budowę szkieletu człowieka. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. 

Nakład wyczerpany, proponujemy nowy zapis "Dwie plansze, jedna przedstawiająca szkielet 

człowieka o wymiarach min. 100x70cm oraz druga przedstawiająca rozwój zarodkowy i płodowy 

człowieka o wymiarach min. 100x70cm". 

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ pn: „Opis przedmiotu zamówienia 
dla części nr 3” w ppkt2 w pozycji 9 - "Plansze etapów rozwoju człowieka" skreśla zapis: 
„Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony rozwój zarodkowy i płodowy człowieka, a 
z drugiej strony budowę szkieletu człowieka. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm.”. 
Dodaje zapis: "Dwie plansze, jedna przedstawiająca szkielet człowieka o wymiarach min. 
100x70cm oraz druga przedstawiająca rozwój zarodkowy i płodowy człowieka o wymiarach 
min. 100x70cm". 

 

Pytanie 9 -dotyczy pozycji pn. "Atlas pogoda i klimat " - Zamawiający wymaga Atlas zawiera opisy, 

wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i klimatem. Zalecany format: 13 x 20 

cm (+/- 1 cm.), oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. 

Na rynku nie występuje już podana publikacja- wyczerpany nakład a wydawca nie planuje 

wznowienia publikacji. Proponujemy zmianę zapisów na " Książka która odpowiada na pytania: Czym 

jest pogoda? Jakie są rodzaje chmur? Co wpływa na zmiany klimatu? Jak zachować się podczas 

burzy?" 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

Pytanie 10 -dotyczy pozycjipn."Atlas roślin chronionych w Polsce" - Zamawiający wymaga atlasu 

przedstawiającego min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich miejsca 

występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa 

kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 20 cm (+/- 1 cm.). 

Tak opisany produktjest na dzień dzisiejszy niedostępny, nakład został wyczerpany a wydawca nie 

planuje wznawiać tego wydania. Prosimy o usunięcie tej pozycji bądź opisanie i wskazanie pozycji 

dostępnej na rynku. Proponujemy opis: "Rośliny Polski.Książka przedstawia rośliny najciekawsze i 

najpiękniejsze w polskiej florze. W książce zostaną zaprezentowane gatunki charakterystyczne dla 

różnych typów krajowych siedlisk naturalnych, półnaturalnych i antropogenicznych. Zalecany format: 

min. 20x25cm, oprawa twarda" 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu. 
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Pytanie 11 -dotyczy pozycji pn. "Atlas geograficzny" - Zamawiający wymaga Szkolny atlas 

geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem regionalnym (kontynenty i 

części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka środowiska naturalnego, 

zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych statystycznych i opracowaniach 

specjalistów. Zalecany format: 29 x 20 cm (+/- 1 cm.). W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. 

Nakład wyczerpany, producent nie planuje wznowienia publikacji. Proponujemy zmianę zapisów na " 

Szkolny atlas geograficzny zawiera aktualne informacje o świeci i Polsce, najnowsze dane 

statystyczne i charakterystyki społeczno-gospodarcze, obraz środowiska naturalnego i walory 

turystyczne, analizy przyrodnicze, gospodarcze i społeczne Polski kilkaset map wykonanych różnymi 

metodami prezentacji danych, skorowidz nazw." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. 

 

Pytanie 12 - dotyczy pozycji  "Aparat fotograficzny" w specyfikacji jest wymóg dotyczący zoom 

cyfrowy 5x. Na rynku nie ma dostępnego aparatu spełniającego powyższe wymagania. 

Czy Zamawiający może zgodzić się na zmianę parametru zoom cyfrowy na 4x przy zachowaniu 

wszystkich pozostałych wymagań? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametru zoom cyfrowy na 4x przy 

zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań. 

Pytanie 13 - dotyczy pozycji  " Laptop dla nauczyciela" w specyfikacji jest wymóg Laptop 
multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: ekran o 
przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, procesor: 
Intel® Core™ i7, 8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-RW DL, 
karta graficzna NVIDIA GeForce 840M z 2048 MB pamięci RAM + Intel HD 4400, pojemność 
akumulatora 2800 mAh, moc wbudowanych głośników 3 W, czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x 
USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI, system operacyjny, komunikacja WiFi, IEEE, 
LAN 1 Gbps, Bluetooth, Intel WiDi, kamera o rozdzielczości HD wmontowana w ekran. 

Powyższe zapisy wskazują na jeden konkretny typ laptopa który nie jest już produkowany. 

Proponujemy laptopa który posiada poniższą specyfikację: 

" Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach minimalnych: ekran 

o przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, 

procesor: Intel® Core™ i7, 8 GB RAM DDR4, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, napęd optyczny DVD+/-

RW DL (wewnętrzny lub zewnętrzny), karta graficzna z 2048 MB pamięci RAM, pojemność 

akumulatora 2800 mAh, moc wbudowanych głośników 3 W, czytnik kart pamięci SD, interfejsy 1 x 

USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście HDMI, system operacyjny Windows 10 64-bit PL Home, komunikacja 

WiFi, LAN 1 Gbps, Bluetooth, kamera o rozdzielczości HD wmontowana w ekran." 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu. 

 

II) Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ: 

Pytanie 1 -Proszę o doprecyzowanie czy w części II – sprzęt laboratoryjny – pozycja 8  - kolby 

stożkowe, Czy Zamawiający wymaga dostarczenie 18 zestawów składających się z 40 różnych kolb, to 

dawałoby sumę 720 sztuk? Proszę o potwierdzenie lub podanie prawidłowej ilości. 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wskazaną w załączniku nr 6 do SIWZ ppkt 2 poz. 8 „Kolby 

stożkowe” ilość z „18” na „2” (słownie: dwa). 

Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ: 

Zamawiający zmienia wskazaną w załączniku nr 6 do SIWZ ppkt 2 poz. 17 „Cylinder miarowy 

szklany” ilość z „5” na „1” (słownie: jeden). 

Zamawiający zmienia wskazaną w załączniku nr 6 do SIWZ ppkt 2 poz. 31 „Butelki do roztworów z 

doszlifowanym korkiem” ilość z „30” na „1” (słownie: jeden). 

 

Ponadto w SIWZ w pkt. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Skreśla się zapis pkt XII SIWZ: 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 
1. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 

Otwock, budynek B pok. nr 1,w nieprzekraczalnym terminie: 
 

  do dnia   13.06.2018 do godz.  10:00 

 

2. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 

 

Miasto Otwock 
05-400Otwock 

ul. Armii Krajowej 5 
 

Oferta w postępowaniu pn:  
Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do 

wykonywania doświadczeń, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, 
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przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, technicznego, przewodników, itp. w 
ramach realizacji projektu „ 

pn; Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w 

zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz 
rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 

Nie otwierać przed dniem:13.06.2018 r.  godz. 10:30 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim 
została oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Miasta Otwocka, przy ul. Armii 
Krajowej 5 05-400 Otwock można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską.Jako 
termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do 
ww. Urzędu. 

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miasta Otwocka, 05-400 
Otwock ul. Armii Krajowej 5, budynek C, sala 5a. 
 

w dniu 13.06.2018 o godz. 10:30 

 
 
Wprowadza się zapis: 
 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:  
 
3. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 

Otwock, budynek B pok. nr 1,w nieprzekraczalnym terminie: 
 

  do dnia   15.06.2018 do godz.  10:00 

 

4. Ofertę należy przygotować w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)  należy opisać następująco: 

 

Miasto Otwock 
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05-400Otwock 
ul. Armii Krajowej 5 

 
Oferta w postępowaniu pn:  

Zakup i dostawa podstawowego wyposażenia pracowni, sprzętu do 
wykonywania doświadczeń, odczynników chemicznych, pomocy dydaktycznych, 

przyrządów, sprzętu laboratoryjnego, technicznego, przewodników, itp. w 
ramach realizacji projektu „ 

pn; Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie 

eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i 
nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w 

zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz 
rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych”  
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
 

Nie otwierać przed dniem:15.06.2018 r.  godz. 10:30 

5. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

6. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz numerem, jakim 
została oznakowana oferta. Ofertę do Urzędu Miasta Otwocka, przy ul. Armii 
Krajowej 5 05-400 Otwock można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską.Jako 
termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia oferty do 
ww. Urzędu. 

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w: Urzędzie Miasta Otwocka, 05-400 
Otwock ul. Armii Krajowej 5, budynek C, sala 5a. 
 

w dniu 15.06.2018 o godz. 10:30 

 
 
 

W SIWZ w pkt IV. Termin wykonania zamówienia:  

Skreśla się zapis: 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Część nr 1: do 29.06.2018 r.  

Część nr 2:do 29.06.2018 r. 
Część nr 3: do 29.06.2018 r. 
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Wprowadza się zapis: 

IV. Termin wykonania zamówienia:  

Część nr 1: do 16.07.2018 r.  

Część nr 2:do 16.07.2018 r. 
Część nr 3: do 16.07.2018 r. 
 

W załączniku nr 4a do SIWZ §3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy maksymalnie do dnia 16.07.2018 r. 
 

W załączniku nr 4b do SIWZ §3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy maksymalnie do dnia 16.07.2018 r. 
 

W załączniku nr 4c do SIWZ §3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy maksymalnie do dnia 16.07.2018 r. 

 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Pzp., Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i 

modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

 

 


