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Wszyscy zainteresowani wykonawcy 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup laptopów dla 

szkół związany z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19  

Na podstawie art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U.2019.1843 z późniejszymi zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na 

zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami (odpowiedzi zamawiającego pogrubiono):  

Pytanie nr 1 

Czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania zestawu słuchawkowego obu uszny, nauszny, 

przewodowy z połączeniem typu JACK 3,5 mm,  przycisk wyciszenia fizyczny umieszczony na 

przewodzie lub mikrofonie, mikrofon na pałąku lub kablu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. 

Ponadto zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 

przedłuża się do dnia 12.11.2020 r. do godz. 10:30. W konsekwencji zmianie ulega treść 

następujących punktów SIWZ i otrzymują one brzmienie: 

Pkt 13.9.5. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystym zamkniętym opakowaniu/kopercie gwarantujących ich 

nienaruszalność, na których należy zamieścić dokładny adres składającego ofertę z wyraźnym 

opisem:  

Oferta na wykonanie zadania pn. „Zakup laptopów dla szkół związany z przeciwdziałaniem 

skutkom COVID-19”, nie otwierać przed 12.11.2020, godz. 10:45 

Pkt 14.1. 

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Praszce, pokój nr 19 – Sekretariat (I piętro) do dnia 

12.11.2020 do godz. 10:30. 

Pkt. 14.2. 

Publiczne otwarcie ofert przez zamawiającego odbędzie się w dniu 12.11.2020 o godz. 10:45 

w Urzędzie Miejskim w Praszce, pokój nr 27 – Sala narad (I piętro). 
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Niniejsze zmiany są wiążące i stanowią integralną część SIWZ. Zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia są dostępne na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.praszka.pl. 

Zamawiający uważa oferty, które sporządzono w sposób przewidziany w SIWZ przed ukazaniem się 

niniejszych zmian, za ważne, o ile wykonawcy nie zdecydują się na zmianę lub wycofanie tych ofert. 

 

 Burmistrz Praszki 

 Jarosław Tkaczyński 
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