Kraków, 25.04.2012r.
MZSKF/ZP -01/04/2012

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w prowadzonym
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedź na pytania i wyjaśnienia
Dotyczy.
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę
sprzętu i wyposażenia dla potrzeb organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego” –
oznaczenie sprawy – MZSKF/ZP -01/04/2012

Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie działając
jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (PZP-Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz
zgodnie z punktami 11.1 i 11.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 24 kwietnia 2012 roku Wykonawca
zainteresowany udziałem przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego
z zapytaniami dotyczącymi zapisów zawartych w SIWZ. Poniżej przedstawiamy treść
zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:
Dotyczy Zadania numer 2 pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza telewizor o wadze max. 10,5 kg z podstawą. Z naszej wiedzy
wynika, że nie ma telewizora o wadze 8 kg z podstawą spełniającego wszystkie parametry
SIWZ.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie i dostawę telewizora o wnioskowanej wadze tj.
max. 10,5 kg. Według wiedzy Zamawiającego są dostępne telewizory o maksymalnej wadze
8 kg, jednakże nie chcąc ograniczać konkurencyjności dopuszcza telewizory o wyższej masie
od pierwotnie określonej.
Pytanie 2:
Dotyczy Zadania numer 2 pozycja nr 4a
Czy Zamawiający dopuszcza w splitterze HDMI standard HDCP 1.1
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany pierwotnie określonego parametru.
Pytanie 3:
Dotyczy Zadania numer 2 pozycja nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza ekran na tripodzie bez możliwości montażu na ścianie lub
suficie. Z naszej wiedzy wynika, że nie ma uniwersalnych ekranów stojakowych
umożliwiających montaże naścienne.
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Odpowiedź:
Tak. Zamawiający po przeanalizowaniu treści pytania i skonfrontowaniu informacji
udostępnionych w internecie przez producentów i dystrybutorów ekranów odstępuje od
wcześniej określonych funkcji dotyczących rodzajów montażu ekranu. Z uzyskanych
informacji wynika że żądana pierwotnie funkcjonalność jest opcją która nie jest zalecana
przez producentów.
Pytanie 4:
Dotyczy Zadania numer 1 pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w notebooku dysku standardowego zamiast dysku
półprzewodnikowego SSD.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie dopuszcza do zmiany pierwotnie określonego typu dysku.
Biorąc pod uwagę zakres i treść udzielonych wyjaśnień oraz dokonanej modyfikacji
parametrów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający a także fakt
zadania pytań przez Wykonawcę po terminie określonym w art. 38 PZP, nie dokonuje
przedłużenia terminu składania ofert (art. 38 ust. 6 PZP).
Powyższa odpowiedzi i modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie
przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
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