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Gózd, dnia 09 maja 2012 r.

(Iczestnicy postępowunia o udzielenie
zamów ie nia p ub l icznego

Dotyczy: Doposażenie bazy dydaktycznej oraz dostawa spfzętu niezbędnego
do prowadzenia zaięć dodatkowych w ramach ptoieknr pn.

,, Realizujemy wymagania i stawiamy na nowoczesne metody nauczania
i wychowania uczniów khs I _ Iil w szkołach z terenu gminy Gózd'
(nr spmwy: 2P.27 I lZEASil 2)

W związku z wniesionymzapytaniem do tręści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym
postępowaniu, na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznta2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z2010 r., Nr 773,poz.]59 zpÓżn. zmlanaml) ( clalej ustawa P.'. p.),

Zamaw iaj ący udziela o dpowiedzi :

Pytanie I: Poz.]8 i 79 szczegółowego opisu przedrniotu za.mówienia są niedostępne na

rynku, dystrybutor wycofał je ze sprzedaŻy i nie będąjuz dostępne na rynku
europejskim.Pozatym obie pozycje ....yłkowane jedynie wraz ze ściezkami
magnety cznymi rozwrj aj ącymi sprawno Ść motoryczną rak, koordynacj ę
wzrokowryruchową precyzję ruchów. Same nie spełniaj ąŻadnej funkcji.
Zewzględu'na fakt, izZamawiĄący nie umieŚcił w wykazie pomocy
produktu,, S cieżki magnety czne'' Stanowiące go podstawę po mocy'
Wykonawca wnosi o usunięcie pozycji 78. Magnetyczne pionki orazpoz.79
Podstawka do ściezęk magnetycznych z opisu przedmiotu Zamówienia.

Opcjonalnie proponujemy jako produktu zamiennego ponizej opisanej
pomocy: ,,Grafomotoryczna plansza magnetyczna'' w ilclŚci po 1 szt. dla
szkoły w Małęczynie i dla szkoły w Goździę.OPIS: Magnetyczna plansza
w lbrmie atrakcyjnej zabav,ry przygotowuje dziecko do pisania, usprawniając
j ego rękę i rozwij aj ąc koordynacj ę wzrokowo-ruchową- Drewnian a plansza
posiada wyżłobion e kory,tarzyki, w ktorych uńieszczono kolorowe kuleczki,
anastępnie ..ojeprzezroczystą ....czktsąnamagnesowane, stąd

teŻwodzenie drewnianym uchwyem o mętalow-ej końcowce powoduje ich
przemi e szc zanie . Kształt kor5Ąar zy wyko rzy stuj e ws zy stki e r o dzaj e W zy w l zn
pojawiających się w literach. W planszy zaprojektowano dodatkowąatrakcję
- ruchome pokrętło, którym moŻnaprzesuwaó kuleczki do innych korytarzy.
Do pl anszy doLączone są kartoniki z poleceniami rozmi ęszczenia kul eczek
według kolorów. Zadanlem dziecka jest rozprorvadzenie kuleczek na planszy
tak, ....... przedstawia w-zorcowy karta .

ZavlartoŚc'
_ drewnianap|ansza z pokrętłem o wymiarach29.9 x29,5 cm
- 16 kulęczek magnetycznych rv 4 kolorach

' - magnetyczny pisak z drewna zamocowany na sznureczku
- 6 kart wzocowych
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odpowiedź: Zamawiający dopuszczazłoŻenie oferlrównowaznych ale o parametrach nie
gorszych niż wyspecyfi ko wane. Zamawiaj ący dop uszcza mozliwo śÓ sto sowania
materiałów i wypo sażenia równow aŻne go o dpowiadaj ące go parametrom
techniczno użytkowym na poziomie nie niższymniŻ te, ktÓre zostały
wskazane w SIWZ. Produkt równowazny to taki' który ma te same cechy
funkcjonalne co wskazany w dokumentacjiprzetargowej a jego jakość nie może
być gorszaodjakoŚci określonego w specyfikacji produktu.

Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy p.z.p. Wykonawca, który powołuje się na
t o zw tązanie równowazne, j e st zob owiązany vły kazaó, ze o fe ro wan e pr zęz ni e go
materiały ( wyroby) spełniaj ą wymagania określ one pr7.ez Zamawia1ące go.

Ętunie 2: W związku zzatstntałymi problemami w przygotowaniu oferly bardzo prosimy
o przedhlżenie terminu składania ofer1do dnia 14.05.2012 r.

odpowiedź: Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Niniejsza odpowiedŹ zostanie nięzwłocznie doręczona Wykonawcom, którzy otrzymali
SIWZ w formie papierowej oraz zamtęszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Udzielone wyjaśnieniazostanądołączone do SIWZ i będąstanowiły jej integralnącześć.

( podpis Kierownika Załnawiającego
lub osoby upoważnionej)
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