
 

Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. 

Do wykonawców biorących udział w postępowaniu  

na dostawa sprzętu audio, nr 12/PZP/2016 

 

Odpowiedzi na pytania 

zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę sprzętu audio, nr 12/PZP/2016 

                                         
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm. w dalszej części 
zwana ustawą), który stanowi, że ,,Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego  
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:  
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,  
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz 
negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,  
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert” przesyła pytania i odpowiedzi do treści SIWZ: 
 

Pytanie Wykonawcy Odpowiedź Zamawiającego 

1. Jakiej klasy sprzętu Państwo potrzebujecie ? 
Podstawowej, średniej czy wysokiej ? Pytam bo 
nie ma tego w SIWS ( moc zestawu czy ilość 
kolumn nie są wyznacznikiem jakości sprzętu 
audio) 

Zamawiający wymaga sprzętu 
zgodnie z parametrami wskazanymi 
w SIWZ.  

2. W specyfikacji zamówienia nie ma kabli 
połączeniowych, a bez nich system audio-video 
nie zagra. Czy oferent powinien mimo to 
uwzględnić to w ofercie czy na to będzie 
osobne dodatkowe zamówienie? 

Oferta powinna zawierać pełny 
zestaw umożliwiające użytkowanie 
sprzętu. Zamawiający nie 
przewiduje dodatkowych zamówień. 

3. Jak duże Państwo macie pomieszczenie do 
nagłośnienia w którym ma być zamontowany 
kupowany sprzęt ? Wielkość kolumn dobiera się 
pod wielkość pomieszczenia. 

Pomieszczenie ma powierzchnię 
około 20m2. 

 


