Numer sprawy: MGZO.271.1.2017.AD

Sztum, dnia 29.03.2017 roku

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2)
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (1)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów wychowania przedszkolnego
w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji
przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie
Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie:
Proszę o wyjaśnienie poniższych nieścisłości:
W formularzu cenowym w części 1
1) Zestaw Nr 1 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć przedszkolnych
w nowotworzonych oddziałach
Zestaw nr 2. "Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400
Sztum" Poz. 17. Zestaw instrumentów muzycznych – brak ilości – proszę podać ilość do wyceny.
2) Zestaw Nr 3 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju
kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli:
W zestawie 1."Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1im. Kubusia Puchatka w
Sztumie oddziały przedszkolne z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum"
Poz. 5 – Mata edukacyjna - nie występuje w opisie przedmiotu zamówienia, proszę o informację czy
wyceniać tą pozycję. Brak natomiast poz. 13 Plansza kolory w tym zestawieniu, gdzie w opisie
przedmiotu zamówienia występuje – czy wyceniać tą pozycję?
3) Zestaw Nr 3 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju
kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli:
Zestaw Nr 2. "Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400
Sztum" Poz. 5 – Mata edukacyjna - nie występuje w opisie przedmiotu zamówienia, proszę o
informację czy wyceniać tą pozycję. Brak natomiast poz. 13 Plansza emocje w tym zestawieniu, gdzie
w opisie przedmiotu zamówienia występuje – czy wyceniać tą pozycję?

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, iż:
1) w Formularzu cenowym zamówienia publicznego – część nr 1 pomoce dydaktyczne stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD
Zestaw Nr 1 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć przedszkolnych
w nowotworzonych oddziałach
Zestaw nr 2 Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400
w poz. 17 Zestaw instrumentów muzycznych Zamawiający wskazał liczbę zestawów: 1 zestaw.
Ilość zestawów Zamawiający uzupełnił również w Opisie przedmiotu zamówienia publicznego – część
nr 1 pomoce dydaktyczne stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD

2) w formularzu cenowym zamówienia publicznego – część nr 1 pomoce dydaktyczne stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD
Zestaw Nr 3 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju
kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
Zestaw Nr 1 Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie
oddziały przedszkolne z siedzibą ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum,
w poz. od nr 5 do nr 13 Zamawiający prawidłowo wskazał nazwy produktów wchodzących w skład
zestawu nr 1.
W Opisie przedmiotu zamówienia – część nr 1 pomoce dydaktyczne stanowiącym Załącznik Nr 4 do
SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD nazwy pozycji wskazane są prawidłowo.
3) w formularzu cenowym zamówienia publicznego – część nr 1 pomoce dydaktyczne stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD
Zestaw Nr 3 – pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu rozwoju
kompetencji kluczowych z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do przedszkoli
Zestaw Nr 2 Zespół Szkół Publiczne Przedszkole w Czerninie ul. Donimirskich 19, Czernin, 82-400
Sztum
w poz. od nr 5 do nr 13 prawidłowo wskazał nazwy produktów wchodzących w skład zestawu nr 2.
W Opisie przedmiotu zamówienia – część nr 1 pomoce dydaktyczne stanowiącym Załącznik Nr 4 do
SIWZ Nr MGZO.271.1.2017.AD nazwy pozycji wskazane są prawidłowo.
Z uwagi na powyższe wyjaśnienia Zamawiający informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn. zm.), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr
MGZO.271.1.2017.AD z dnia 20.03.2017 roku. Zmiana dotyczy: rozdziału nr XIV pkt 16 i rozdziału XV
oraz treści załącznika nr 2 i 4 do SIWZ.
W rozdziale XIV pkt 16 SIWZ jest:

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert
16. Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Oferta na przetarg nieograniczony: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów
wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
Część Nr………………………………………………….
Nie otwierać przed godz. 11:15 dnia 31.03.2017 roku
.
W rozdziale XIV pkt 16 SIWZ powinno być:

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert
16. Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego
na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Oferta na przetarg nieograniczony: Dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek do oddziałów
wychowania przedszkolnego w ramach projektu pn.: Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie
i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum
Część Nr………………………………………………….
Nie otwierać przed godz. 11:15 dnia 04.04.2017 roku

W rozdziale XV SIWZ jest:
XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 31.03.2017 roku do godz. 11:00
w siedzibie lub na adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
pokój : 46 (II piętro)
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2017 roku o godz.11:15
w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
sala Nr 33 ( I piętro)
W rozdziale XV powinno być:
XV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia 04.04.2017 roku do godz. 11:00
w siedzibie lub na adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
pokój : 46 (II piętro)
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017 roku o godz.11:15
w siedzibie Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
sala Nr 33 ( I piętro)
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 2 i 4 do SIWZ zostaje
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.sztum.pl w zakładce Zamówienia
Publiczne.
Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
Katarzyna Krzyżykowska

