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         Łubniany, dnia 22.11.2012r. 

 

ZP.271.13.A.2012 

   

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                 którzy pobrali SIWZ 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl  

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

 

 

             Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21-11-2012r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 113             

z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na: 

 

 

 

 

Treść wspomnianej prośby jest następująca: 

Pytanie 1. Zeszyt ćwiczeń logopedycznych – poz. 285 - Do której Szkoły Zamawiający 

oczekuje pomocy dydaktycznej: „Zeszyt ćwiczeń logopedycznych”? Zamawiający w opisie 

przedmiotu zamówienia przedstawił dwa produkty w jednej pozycji. Informujemy, że Zeszyt 

ćwiczeń logopedycznych: s,c,z,dz i Zeszyt ćwiczeń logopedycznych: ż,sz,cz,dź są to inne 

pomoce dydaktyczne. Czy Zamawiający oczekuje pomocy dydaktycznej: Zeszyt ćwiczeń 

logopedycznych: s,c,z,dz i Zeszyt ćwiczeń logopedycznych: ż, sz,cz,dź, każdej po 1 sztuce czy 

jednego Zeszytu? 

Pytanie 2. Piłka do ręcznej – poz. 326 - Jakich minimalnych wymiarów piłki oczekuje 

Zamawiający? 

Pytanie 3. Piłka do koszykówki – poz. 327 - Jakich minimalnych wymiarów piłki oczekuje 

Zamawiający? 

"Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu -      

Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy" 

http://www.bip.lubniany.pl/
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Pytanie 4. Piłka do siatkówki – poz. 328 - Jakich minimalnych wymiarów piłki oczekuje 

Zamawiający? 

Pytanie 5. Piłka do nogi – poz. 329 - Jakich minimalnych wymiarów piłki oczekuje 

Zamawiający? 

 

           Jednocześnie przedstawiamy poniżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego                             

w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało 

rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego www.bip.lubniany.pl.  

 

Stanowisko Zamawiającego: 

 

Odp. 1. Poz. 285 zeszyt ćwiczeń logopedycznych powinien być dostarczony do Szkoły 

Podstawowej w Luboszycach. Zamawiający oczekuje w poz. 285 - 1 sztuki zeszytu ćwiczeń 

logopedycznych: s,c,z,dz., zaś w pozycji 286 - 1 sztuki zeszytu ćwiczeń logopedycznych 

ż,sz,cz,dź 

Odp. 2, 3, 4 i 5. Zamawiający oczekuje piłek w rozmiarze standardowym. 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy pobrali siwz, 

- a/a. 

                                          Wójt Gminy Łubniany 

                                                                                          Krystian Baldy       
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