
Gmina Proszowice                      Proszowice, dnia 01.02.2018 r. 

MGOPS w Proszowicach  

 

 

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego wraz z ich instalacją do 

PWD w Proszowicach 

 

 

 

W związku z wniesieniem zapytań przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytań              

i udziela pisemnych wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579z późniejszymi zmianami). 

 

Część I 

Pytanie 1 

– poz. 43 – projektor przestrzenny  – produkt ten posiada wyłącznie jedna firma, która ma 

wyłączność, co ogranicza uczciwą konkurencję. Proszę o wskazanie produktu zamiennego, 

bądź pozycję tą zrobić jako osobną część zamówienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach równoważnych, tj. takich samych lub 

lepszych.  

 

Pytanie 2 

poz. 44 – tarcze wkłady olejowe i slajdy graficzne - produkt ten posiada wyłącznie jedna 

firma, która ma wyłączność, co ogranicza uczciwą konkurencję. Proszę o wskazanie produktu 

zamiennego, bądź pozycję tą zrobić jako osobną część zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach równoważnych, tj. takich samych lub 

lepszych. 

 

Część II 

Pytanie 3 

poz. 6 – Program „System nauczania” – produkt ten posiada wyłącznie jedna firma, która ma 

wyłączność, co ogranicza uczciwą konkurencję. Proszę o dopuszczenie produktu: Matświat - 

Terapia pedagogiczna PRO v. 3.0 + drukarka, bądź pozycję tą zrobić jako osobną część 

zamówienia 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach równoważnych, tj. takich samych lub 

lepszych. 

 

Pytanie 4 

poz. 24 – Program „Bambikowe logoprzygody” – produkt ten posiada wyłącznie jedna firma, 

która ma wyłączność, co ogranicza uczciwą konkurencję. Proszę o dopuszczenie produktu: 

Eduterapeutica. Logopedia - edukacyjny program multimedialny, bądź pozycję tą zrobić jako 

osobną część zamówienia 



Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach równoważnych, tj. takich samych lub 

lepszych. 

 

 

Pytanie 5 

poz. 9 – Edusensus Gotowość szkolna – produkt został wycofany przez producenta. Proszę o 

wyrażenie zgody na produkt zamienny tj.: Wspomaganie rozwoju – program + tablet, bądź 

usunięcie produktu z SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza produkt o parametrach równoważnych, tj. takich samych lub 

lepszych. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 07.02.2018r., godz.: 11:30.  

Otwarcia: 07.02.2018r., godz.: 12:00. 

 

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

02.02.2018 r.                                    


