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WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego dostawę  i montaż  projektorów wraz ekranami dla Politechniki Świętokrzyskiej dla 

Politechniki Świętokrzyskiej 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje: 

PYTANIE 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1, w specyfikacji ekranu projekcyjnego do Auli Głównej, wystąpiła 

najprawdopodobniej omyłka pisarska. Przedstawiony ekran — o powierzchni projekcyjnej: 450 x 252,8cm (bez 

ramek) — ma format 16:9 (nie jak w opisie 16:10). 
Bardzo proszę  o potwierdzenie wymogu - format 16:9, lub zmianę  rozmiaru powierzchni projekcyjnej. 

Proszę  o potwierdzenie otrzymania 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w wyżej wymienionym zakresie. 

PYTANIE 2: 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę  formatu ekranu z 16:10 na 16:9, przy zachowaniu pozostałych parametrów 

opisu? 

Aula główna - 1 szt. - format ekranu (16:10) - rozmiar powierzchni 
projekcyjnej: 450 x 252,8cm, - powierzchnia projekcyjna wykonana z PyC bez kadmu, opatrzona certyfikatem 

trudnopalności, - materiał  Vision White bez ramek, o współczynniku gam minimum 1 .2, - wykonany z materiałów 

odpornych na uszkodzenia, sterowany elektrycznie, 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w wyżej wymienionym zakresie. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający dokonuje zmiany:  

a) W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, opisu ekranów projekcyjnych 
— Aula Główna, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 



Aula główna — 1 szt. 
- format ekranu (16:9) 

- rozmiar powierzchni projekcyjnej: 450 x 252,8cm, 

- powierzchnia projekcyjna wykonana z PyC bez kadmu, opatrzona certyfikatem 

trud nopalności, 

- materiał  Vision White bez ramek, o współczynniku gam minimum 1.2, 

- wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia, sterowany elektrycznie, 

b) w sekcji XII ust. 1 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1 Ofertę  należy złożyć  w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B") 

pokój nr 2.33 w terminie do 07-04-2020 do qodz. 1200 

c) w sekcji XIII SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 

„B") pokój nr 2.33 w dniu 07-04-2020 o qodz.13°°.  

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
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