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Dotyczy przetargu na: „Dostawę

projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej 

nr 5 w Łodzi" współfinansowany 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

postępowania: Projekt/ZSP nr 5 /D/1/201

 

Szanowni Państwo 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:

 

Pytanie 1  

 W nawiązaniu do w/w postępowania zawracamy się z pytaniem

opinii wkradł się błąd. 

 

 W części  nr 1 w pozycji 6 Zamawiający wymaga Drukarka

 

Jednocześnie w specyfikacji Zamawiający podał

(automatyczny duplex)", który wymusza zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego, które podlega

opodatkowaniu 23%. 

Powyższa informacja stoi w sprzeczności z zawartością

ofertowego gdzie Zamawiający wpisał dla pozycji 6 stawkę podatku VAT 0%.

 

W związku z powyższym konieczne jest poprawienie zapisów

usunięcie informacji o kopiowaniu

 i zastosowania podatku VAT 0% .

 

Odpowiedź  

Zamawiający informuje, iż faktycznie w opisie przedmiotu zamówienia doszło 

zdefiniowania parametrów drukarki

 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 

publicznych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp,

Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie :
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Łódź, dnia 

Do wszystkich zainteresowanych,

Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w 

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP 

" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014

/D/1/2019 

t. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 

nawiązaniu do w/w postępowania zawracamy się z pytaniem odnośnie pozycji, w której w nasz

W części  nr 1 w pozycji 6 Zamawiający wymaga Drukarka laserowa, czarno-biała w ilości 2 sztuk.

Jednocześnie w specyfikacji Zamawiający podał parametr "Druk i kopiowanie dwustronne 

ry wymusza zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego, które podlega

Powyższa informacja stoi w sprzeczności z zawartością tabeli Załącznika nr 1 do SIWZ tj

Zamawiający wpisał dla pozycji 6 stawkę podatku VAT 0%. 

W związku z powyższym konieczne jest poprawienie zapisów wymogów dla tej pozycji poprzez 

usunięcie informacji o kopiowaniu dwustronnym, tak aby była możliwość zaoferowania drukarki

nia podatku VAT 0% . 

Zamawiający informuje, iż faktycznie w opisie przedmiotu zamówienia doszło 

zdefiniowania parametrów drukarki, co  niniejszym pismem zostanie poprawione

godnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie : 

 

 
" współfinansowany ze środków Unii 

25.06.2019 roku 

Do wszystkich zainteresowanych, 

aniem oraz innego sprzętu w ramach 

program rozwojowy ZSP 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Łódzkiego na lata 2014-2020”. Nr ref. 

t. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz.U.z 2017 poz. 1579. ze zm.) dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji 

odnośnie pozycji, w której w naszej 

biała w ilości 2 sztuk. 

"Druk i kopiowanie dwustronne 

ry wymusza zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego, które podlega 

tabeli Załącznika nr 1 do SIWZ tj. formularza 

wymogów dla tej pozycji poprzez 

dwustronnym, tak aby była możliwość zaoferowania drukarki 

Zamawiający informuje, iż faktycznie w opisie przedmiotu zamówienia doszło do błędnego 

niniejszym pismem zostanie poprawione. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

dokonuje zmiany treści Specyfikacji 
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Zmiana nr 1  

 

W punkcie 6 tabelarycznego opisu przedmiotu zamówienia było:

6. 

Drukarka 

laserowa, czarno-

biała 

Druk laserowy monochromatyczny

Formaty druku A4

Komunikacja USB

Druk i kopiowanie dwustronne (automatyczny duplex)

Pamięć ram co najmniej 256 MB

Wydajność tonera co najmniej 8000 stron

Dołączone przewody USB, ethernet o długości co najmniej 1,5 m

Gwarancja min 3 lata door to door.

 

 

 

W wyniku wprowadzonej zmiany punkt 

brzmienie: 

6. 6
Drukarka 

laserowa, czarno-

biała 

Druk laserowy monochromatyczny

Formaty druku A4

Komunikacja USB, Ethernet, WiFi

Druk 

Pamięć ram co najmniej 256 MB

Wydajność tonera co najmniej 8000 stron

Dołączone przewody USB, ethernet o długości co najmniej 1,5 m

Gwarancja min 3 lata door to door.

 

 

 

Zmiana nr 2 

W punkcie 16 przed zmianą było

16 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

16.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy 

Dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu 

w ramach projektu 

program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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rycznego opisu przedmiotu zamówienia było: 

Druk laserowy monochromatyczny 

Formaty druku A4 

Komunikacja USB, Ethernet, WiFi 

Druk i kopiowanie dwustronne (automatyczny duplex) 

Pamięć ram co najmniej 256 MB 

Wydajność tonera co najmniej 8000 stron 

Dołączone przewody USB, ethernet o długości co najmniej 1,5 m

Gwarancja min 3 lata door to door. 

W wyniku wprowadzonej zmiany punkt  6 tabelarycznego opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje 

Druk laserowy monochromatyczny 

Formaty druku A4 

Komunikacja USB, Ethernet, WiFi 

Druk dwustronny (automatyczny duplex) 

Pamięć ram co najmniej 256 MB 

Wydajność tonera co najmniej 8000 stron 

Dołączone przewody USB, ethernet o długości co najmniej 1,5 m

Gwarancja min 3 lata door to door. 

punkcie 16 przed zmianą było 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla 

Bolesława Chrobrego

 

sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu 

w ramach projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej 

program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego 

 

 
" współfinansowany ze środków Unii 

Dołączone przewody USB, ethernet o długości co najmniej 1,5 m 

2 sztuki 

tabelarycznego opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje 

Dołączone przewody USB, ethernet o długości co najmniej 1,5 m 

2 sztuki 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla 

Bolesława Chrobrego 

ul. Drewnowskiej 88 

 91-008 Łódź 

sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu  

we kompetencje drogą do kariery zawodowej – 

środków Europejskiego 
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Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Nie otwierać przed 

16.2 Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

przy ul. Drewnowskiej 88, 91

do dnia 26.06.2019 

16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

w sekretariacie Zamawiającego lub 

postępowania, którego dotyczy oferta.

16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

im. Króla Bolesława Chrobrego przy ul. Drewnowskiej 88, 91

w dniu 26.06.2019

 

16.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://www.bip.zsp5lodz.wikom.pl

16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

16.5.3 ceny, okresy gwarancji zawart

 

W wyniku wprowadzonej zmiany punkt 16 SIWZ otrzymuje 

16 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

16.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie 

 

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy 

Dostawa sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu 

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

/D/1/2019 

Biuro Projektu: 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Nie otwierać przed dniem 26.06.2019 r. do godz. 14:00

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

przy ul. Drewnowskiej 88, 91-008 Łódź (sekretariat),w nieprzekraczalnym terminie:

26.06.2019 r. do godz. 13:30 

nosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający

postępowania, którego dotyczy oferta. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

im. Króla Bolesława Chrobrego przy ul. Drewnowskiej 88, 91-008 Łódź  ,w :

26.06.2019 r. o godz. 14:00 

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://www.bip.zsp5lodz.wikom.pl informacje dotyczące: 

kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

gwarancji zawarte w ofertach.  

W wyniku wprowadzonej zmiany punkt 16 SIWZ otrzymuje brzmienie 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być opisane: 

nazwa (firma) Wykonawcy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla 

Bolesława Chrobrego

 

sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu 

 

 
" współfinansowany ze środków Unii 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

14:00 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

w nieprzekraczalnym terminie: 

nosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację 

Ponadgimnazjalnych nr 5 

,w : 

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla 

Bolesława Chrobrego 

ul. Drewnowskiej 88 

 91-008 Łódź 

sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu  
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w ramach projektu 

program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Nie otwierać przed 

16.2 Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

przy ul. Drewnowskiej 88, 91

do dnia 04.07.

16.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

w sekretariacie Zamawiającego lub 

postępowania, którego dotyczy oferta.

16.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 

im. Króla Bolesława Chrobrego przy u

dniu 04.07.

 

16.5 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://www.bip.zsp5lodz.wikom.pl

16.5.1 kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

16.5.2 Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

16.5.3 ceny, okresy gwarancji zawart

Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej – program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

/D/1/2019 

Biuro Projektu: 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88 

w ramach projektu pod nazwą " Nowe kompetencje drogą do kariery zawodowej 

program rozwojowy ZSP nr 5 w Łodzi" współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Nie otwierać przed dniem 04.07.2019 r. do godz. 14:00

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

przy ul. Drewnowskiej 88, 91-008 Łódź (sekretariat),w nieprzekraczalnym terminie:

04.07.2019 r. do godz. 13:30 

nosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

sekretariacie Zamawiającego lub opisanie jej w sposób uniemożliwiający

postępowania, którego dotyczy oferta. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 

im. Króla Bolesława Chrobrego przy ul. Drewnowskiej 88, 91-008 Łódź, w : 

04.07.2019 r. o godz. 14:00 

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

http://www.bip.zsp5lodz.wikom.pl informacje dotyczące: 

kwoty jaką zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

gwarancji zawarte w ofertach.  

Z poważaniem :

DYREKTOR

Zespołu Szkół Ponad

Im. Króla Bloesława Chrobrego w Łodzi 

Małgorzata Joniuk 

/pieczęć i podpis na oryginale dokumentu/

 

 
" współfinansowany ze środków Unii 

we kompetencje drogą do kariery zawodowej – 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

14:00 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

w nieprzekraczalnym terminie: 

nosi odpowiedzialności za złożenie oferty w innym miejscu niż 

opisanie jej w sposób uniemożliwiający identyfikację 

Ponadgimnazjalnych nr 5 

 

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

 

Z poważaniem : 

DYREKTOR 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  

Króla Bloesława Chrobrego w Łodzi  

 

Małgorzata Joniuk - Piątkowska 

 

podpis na oryginale dokumentu/ 


