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Radom, dnia 22.03.2013 r. 
BZP.271.1.72.332.2013.AĆ 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do 
realizacji zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia 
dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 
2011-2014”, ogłoszonego w dniu 15.03.2013r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 105570 - 2013). 

 

             Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedź jaka została 
udzielona w związku z przysłanym przez jednego z wykonawców zapytaniem dotyczącym specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna): 
 

Pytanie 1: Czwarta część pozycja 2:  Plansze w jęz. angielskim, dwustronne wym. min. 100x70 cm;, 
gotowe do zawieszenia. Zestaw 9 plansz - Gramatyka; 
Informujemy ,że na rynku nie ma dwustronnych plansz o takim rozmiarze, 
Czy zamawiający dopuszcza następującą zmianę: 
Plansze w jęz. angielskim, wym. min. 100x70 cm; ,gotowe do zawieszenia. Zestaw 9 plansz – 
Gramatyka 
Odpowiedź: Po dokonaniu rozeznania rynku Zamawiający ustalił, że pozycja jest dostępna na rynku, 
zatem pozycja ta pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 2: Część I pozycja 7 i 8 
Brak na rynku: 
6. systemy zasilania silników benzynowych: KE-Jetronic; 
7. systemy zasilania silników benzynowych: LE-Jetronic;  
producent nie przewiduje w najbliższym czasie dodruku tych pozycji. 
Czy zamawiający dopuszcza następującą zmianę i przyjmuje zestaw bez tych dwóch niedostępnych 
plansz. 
 
Odpowiedź: W odpowiedzi informujemy, iż Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie w pozycjach 7 i 8, znajdujących się w tabeli 
znajdującej się w części pierwszej zamówienia, pkt 6 - systemy zasilania silników benzynowych: KE-
Jetronic oraz pkt 7 - systemy zasilania silników benzynowych: LE-Jetronic; 
 
Pytanie 3:  
1. Pierwsza część zamówienia 
pkt.11 Plansze 
Fizyka - tablice do szkół 
ponadpodstawowych Zestaw 12 tablic: 
1. Przedrostki tworzenia jednostek 
wielokrotnych i podwielokrotnych, 
2. 2. Alfabet grecki, 
3. Wybrane stałe fizyczne, 
4. Jednostki ciśnienia, 
5. Współczynnik tarcia ślizgowego, 
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6. Skale temperatur Celsjusza, Kelvina 
i Fahrenheita, 
7. Warunki pływania ciał, 
8. Dodawanie wektorów, 
9. Odejmowanie wektorów, 
10. Mnożenie wektorów, 
11. Iloczyn wektorowy, 
12. Miara łukowa kąta. 
Producent zaprzestał produkcji tych plansz i są one niedostępne na rynku. Czy zamawiający zmieni tą 
część zamówienia? 
 

Odpowiedź: Po dokonaniu rozeznania rynku Zamawiający ustalił, że pozycja jest dostępna na rynku, 
zatem pozycja ta pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 4: pkt .7 i pkt. 8 są identyczne -Zestaw plansz przedstawiających główne systemy pojazdowe. 
czy tak powinno być ? 
 
Odpowiedź: W odpowiedzi informujemy, iż obydwie pozycje są zamawiane i nie ma tutaj błędu. 
Jednocześnie informujemy, że Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia poprzez usunięcie w pozycjach 7 i 8, znajdujących się w tabeli znajdującej się w części 
pierwszej zamówienia, pkt 6 - systemy zasilania silników benzynowych: KE-Jetronic oraz pkt 7 - 
systemy zasilania silników benzynowych: LE-Jetronic; 
 
Pytanie 5: Dot. I części  zamówienia  
na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa – 
kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół 
zawodowych w latach 2011-2014” 
 
Informujemy, że w poz. 7. i  8.  Zestaw plansz przedstawiających główne  systemy pojazdowe na chwilę 
obecną jest dostępnych na rynku 8 plansz. Nakład  dwóch plansz: 
6.- systemy zasilania silników benzynowych KE-Jetronic 
7.- systemy zasilania silników benzynowych Le- Jetronic 
został wyczerpany. 
 
Odpowiedź: W odpowiedzi informujemy, iż Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie w pozycjach 7 i 8, znajdujących się w tabeli 
znajdującej się w części pierwszej zamówienia, pkt 6 - systemy zasilania silników benzynowych: KE-
Jetronic oraz pkt 7 - systemy zasilania silników benzynowych: LE-Jetronic; 

 
Pytanie 6:  
Dot. 
I części  zamówienia  
na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć 
w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe 
i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” 
 
Informujemy, że w pkt. 16.  Pozycja 5. European Union -  
Mapa dwustronna o wymiarach min. 160x120 nie jest produkowana.  Możemy zaoferować : European 
Union mapa jednostronna 150x110 
 

Odpowiedź: Po dokonaniu rozeznania rynku Zamawiający ustalił, że pozycja jest dostępna na rynku, 
zatem pozycja ta pozostaje bez zmian. 
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Pytanie 7:  
Dot. 
II części  zamówienia  
na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa – 
kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół 
zawodowych w latach 2011-2014” 
 
Informujemy, że w  części 2 pkt. 3.  Pozycja 2. Kraje niemieckojęzyczne 
Plansza dwustronna o wymiarach min. 160x120 nie jest produkowana.  Czy możemy zaoferować : 
Kraje niemieckojęzyczne  plansza jednostronna 160x120? 
 

Odpowiedź: Po dokonaniu rozeznania rynku Zamawiający ustalił, że pozycja jest dostępna na rynku, 
zatem pozycja ta pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 8: W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych 
do realizacji zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe  
i wyrównawcze dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” (…) 
informujemy o wycofaniu z Produkcji wybranych plansz. 
Cześć I  

1. Pozycja 7 zestaw plansz przedstawiających główne systemy pojazdowe kpl. 10 plansz 
Dwie plansze zostały wycofane z Produkcji tj: 
- systemy zasilania silników benzynowych: KE-Jetronic 
- systemy zasilania silników benzynowych: LE-Jetronic 
Brak zamienników. 
Obecnie zestaw składa się z 8 plansz. 
Czy może być zaoferowany zestaw składający się z 8 plansz o tematyce pozostałej, 
niezmienionej? 

2. Pozycja 8 – brak  2 plansz w zestawie  jak wyżej i powód ten sam. 
Czy może być zaoferowany zestaw składający się z 8 plansz o tematyce pozostałej, 
niezmienionej? 

 
Odpowiedź: W odpowiedzi informujemy, iż Zamawiający dokona modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie w pozycjach 7 i 8, znajdujących się w tabeli 
znajdującej się w części pierwszej zamówienia, pkt 6 - systemy zasilania silników benzynowych: KE-
Jetronic oraz pkt 7 - systemy zasilania silników benzynowych: LE-Jetronic; 
 
Pytanie 9:  
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 
zajęć w ramach projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze 
dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014” w imieniu (…) informujemy  
o braku dostępności na rynku krajowym pomocy : 
część VI 
poz. 1 zestaw skamieniałości i minerałów kpl.1 
Czy możemy zaproponować : 

1. Zestaw skamieniałości  
Drewniana skrzyneczka zawierająca 16 oryginalnych skamieniałości w tekturowych 
pudełeczkach o wymiarach 4x4cm. Skamieniałości opisane (nazwa, lokalizacja, wiek). 

W skład zestawu wchodzą:  
amonit, belemnit, skamieniałe drewno, Rhynchonella (ramienionóg), Productella ( ramienionóg) , 
Terebratula ( ramienionóg) , ząb mozozaura, skorupa jaja dinozaura -Tytanozaura, ząb rekina, Natica 
(ślimak), Venus (małż), Spirifer (ramienionóg), kość tura,   Turitella (ślimak),  Schizophoria (ramienionóg), 
Murex (ślimak). 

Lub 
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1. Zestaw skamieniałości i minerałów: 
Drewniana skrzyneczka zawierająca 10 minerałów i 10 skamieniałości w tekturowych pudełeczkach 

o wymiarach  5x5cm, 4x4cm i 5x7cm. Minerały i skamieniałości opisane. 
W skład zestawu wchodzą:  
- minerały: selenit, turmalin, agat (poler), geoda kwarcowa, ametyst, opal, rubin w zoisycie, kalcyt, 
malachit, fluoryt; 
- skamieniałości: Turitella, skamieniała ryba, ząb rekina, koprolit, trylobit, amonit, venus, natica, 
schizophoria, belemnit. 
 
Odpowiedź: Po dokonaniu rozeznania rynku Zamawiający ustalił, że pozycja jest dostępna na rynku, 
zatem pozycja ta pozostaje bez zmian. 
 

 
W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na zapytania działając na podstawie art. 38 

ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113  
z 2010r., poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
I. w tabeli znajdującej się pkt III.1. SIWZ - Pierwsza część zamówienia, w wierszu Lp. 7 zapis  
w brzmieniu: 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia 
Jednostka 

miary  
Razem ilość 

7. 

Plansze Zestaw plansz przedstawiających główne 
systemy pojazdowe. Plansze wykonane są 
z grubego papieru (gramatura papieru: min. 
300g) pokrytego ochronną warstwą 
lakierowaną zabezpieczającą druk przed 
działaniem czynników takich jak ścieranie, 
zagięcia, zabrudzenia. Format plakatu to 
arkusz  
o wymiarach min. 100 cmx70 cm 
1. systemy zasilania silników Diesla; 
2. EDC, systemy zasilania silników Diesla: 
Common Rail; 
3. systemy zasilania silników Diesla: UIS; 
4. systemy zasilania silników benzynowych: 
Motronic; 
5. systemy zasilania silników benzynowych: 
Mono-Motronic  
6. systemy zasilania silników benzynowych: 
KE-Jetronic; 
7. systemy zasilania silników benzynowych: 
LE-Jetronic; 
8. systemy zasilania silników benzynowych: 
D-Jetronic; 
9. system regulacji sił  hamowania i 
momentów napędowych kół: ABS/ASR; 
10. elektroniczne układy zapłonowe silników 
ZI 

komp.  4 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem: 
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L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia 
Jednostka 

miary  
Razem ilość 

7. 

Plansze Zestaw plansz przedstawiających główne 
systemy pojazdowe. Plansze wykonane są 
z grubego papieru (gramatura papieru: min. 
300g) pokrytego ochronną warstwą 
lakierowaną zabezpieczającą druk przed 
działaniem czynników takich jak ścieranie, 
zagięcia, zabrudzenia. Format plakatu to 
arkusz  
o wymiarach min. 100 cmx70 cm 
1. systemy zasilania silników Diesla; 
2. EDC, systemy zasilania silników Diesla: 
Common Rail; 
3. systemy zasilania silników Diesla: UIS; 
4. systemy zasilania silników benzynowych: 
Motronic; 
5. systemy zasilania silników benzynowych: 
Mono-Motronic  
6. systemy zasilania silników benzynowych: 
D-Jetronic; 
7. system regulacji sił  hamowania i 
momentów napędowych kół: ABS/ASR; 
8. elektroniczne układy zapłonowe silników 
ZI 

komp.  4 

 
II. w tabeli znajdującej się pkt III.1. SIWZ - Pierwsza część zamówienia, w wierszu Lp. 8 zapis  
w brzmieniu: 
 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia 
Jednostka 

miary  
Razem ilość 

8. Plansze 

Zestaw plansz przedstawiających główne 
systemy pojazdowe. Plansze wykonane są 
z grubego papieru, pokrytego ochronną 
warstwą lakierowaną zabezpieczającą druk 
przed działaniem czynników takich jak 
ścieranie, zagięcia, zabrudzenia. Format 
plakatu to arkusz o wymiarach min. 100 
cmx70 cm 
1. systemy zasilania silnika ZS Typu Common 
Rail 
2. systemy zasilania silnika ZS Typu EDC 
3. systemy zasilania silników ZS typu: UIS; 
4. systemy zasilania silników benzynowych: 
Motronic; 
5. systemy zasilania silników benzynowych: 
Mono-Motronic; 

komp.  4 
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6. systemy zasilania silników benzynowych: 
KE-Jetronic 
7. systemy zasilania silników benzynowych: 
LE-Jetronic; 
8. systemy zasilania silników benzynowych: 
D-Jetronic; 
9. system regulacji sił  hamowania  
i momentów napędowych kół: ABS/ASR; 
10. elektroniczne układy zapłonowe 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem: 
 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia 
Jednostka 

miary  
Razem ilość 

8. Plansze 

Zestaw plansz przedstawiających główne 
systemy pojazdowe. Plansze wykonane są 
z grubego papieru, pokrytego ochronną 
warstwą lakierowaną zabezpieczającą druk 
przed działaniem czynników takich jak 
ścieranie, zagięcia, zabrudzenia. Format 
plakatu to arkusz o wymiarach min. 100 
cmx70 cm 
1. systemy zasilania silnika ZS Typu Common 
Rail 
2. systemy zasilania silnika ZS Typu EDC 
3. systemy zasilania silników ZS typu: UIS; 
4. systemy zasilania silników benzynowych: 
Motronic; 
5. systemy zasilania silników benzynowych: 
Mono-Motronic; 
6. systemy zasilania silników benzynowych: 
D-Jetronic; 
7. system regulacji sił  hamowania  
i momentów napędowych kół: ABS/ASR; 
8. elektroniczne układy zapłonowe 

komp.  4 

 
W związku z wprowadzonymi zmianami, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 z późn. 
zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 03.04.2013r., godz. 
10:00.  
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2013r., godz. 10:30. 

W związku ze zmianą terminu zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

I. W pkt XVI ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 25.03.2013r. do godz.10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 
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"Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach 
projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze 

dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014”, znak 
BZP.271.1.172.332.2013.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 25.03.2013r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53) w terminie  
do dnia 03.04.2013r. do godz.10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 
"Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć w ramach 

projektu „Prosta sprawa – kwalifikacje to podstawa; zajęcia dodatkowe i wyrównawcze 
dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 2011-2014”, znak 

BZP.271.1.172.332.2013.AĆ” oraz „Nie otwierać przed 03.04.2013r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-610 Radom, oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 
.  

II. w pkt XVII ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 
25.03.2013r. o godz.10:30. 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  

ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 03.04.2013r.  
o godz.10:30. 
 

 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Artur Ślarzyński 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

  

 
 
 
 
 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. a/a 


