
Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna Perspektywa” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020  

  

  

Łódź, dnia 19 marca 2021 r.  

  

Zamawiający:    

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi ul. 

Naruszewicza 35, 93-161 Łódź  

  

Do wszystkich Wykonawców  

  

Dotyczy: postępowanie  na dostawę sprzętu fotograficznego, kalandra i prasy                 

transferowej do siedziby Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, w ramach                 

realizacji projektu nr RPLD.11.03.01-10-0014/19  pn. „Nowoczesna  

               Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  

               Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

               Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje   

               Umiejętności”, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1                 

Kształcenie zawodowe (Nr sprawy: ZSPM/1/D/2021)  

  

     

              Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania 

do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 

286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.   

z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania, 

wyjaśnia i zmienia treść SWZ w następującym zakresie:  

  

Pytanie nr 1   

„Pozycja nr 2  

W związku z zakończeniem produkcji opisanego sprzętu , zwracamy się  do 

zamawiającego o dopuszczenie , sprzętu będącego jego bezpośrednim następcą  o 

poniższych parametrach:  
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Rozdzielczość 26,2 mpx  

45 punktowy autofokus  

Obiektyw o średnicy 82mm tego samego producenta co aparat.  

Spełniające wszystkie pozostałe wymagane parametry?”  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik  

nr 1 do SWZ) w poz. 2 tabeli dot. części I zamówienia.  

  

Pytanie nr 2  

„Pozycja nr 13  

Opisany obiektyw jest obecnie nie dostępny na rynku , w związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obiektywu o parametrach: Ogniskowa 

z zakresu 100-105 mm   

Średnica filtra 105  

Przysłona 1,4  

Mocowanie zgodne z aparatem z pozycji nr 2”  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik  

nr 1 do SWZ) w poz. 13 tabeli dot. części I zamówienia.  

  

Pytanie nr 3  

„Pozycja 15  

W związku z brakiem dostępności opisanego sprzętu  , zwracamy się z prośbą  o 

dopuszczenie jego bezpośredniego następcy o parametrach :   

Statyw monopid SIRUI EP 224S – Wersja pierwsza nie dostępna natomiast jest wersja  II 

o parametrach:  

Liczba sekcji nogi 4  

Udźwig 8 kg  
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Minimalna wysokość 665mm zamiast 610  

Maks. Wysokość 1675mm zamiast 1600”  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik  

nr 1 do SWZ) w poz. 15 tabeli dot. części I zamówienia.  

  

Pytanie nr 4  

„Pozycja nr 17  

Opisany statyw jest nie dostępny zwracamy się do zamawiającego o zmianę parametrów 

statywu.”  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia parametry statywu. Modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia  

(Załącznik nr do SWZ) w poz. 17 tabeli dot. części I zamówienia.  

  

Pytanie nr 5  

„Pozycja nr 22  

Opisana lampa jest już nie produkowana i nie dostępna w dystrybucji , zwracamy się  

z prośbą o zmianą specyfikacji , na produkt dostępny obecnie w sprzedaży.”  

  

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia parametry lampy. Modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia  

(Załącznik nr 1 do SWZ) w poz. 22 tabeli dot. części I zamówienia.  

  

Pytanie nr 6  

„Pozycja nr 35  

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie co ma wchodzić w skład zestawu czasz  

do fotografii mody.”  
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Odpowiedź:  

Zamawiający określa powyższe. Modyfikacji ulega Opis przedmiotu zamówienia  

(Załącznik nr 1 do SWZ) w poz. 35 tabeli dot. części I zamówienia.  

  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega poz.1 i 2 w tabeli (dot.  

części II zamówienia) w kolumnie „Nazwa” oraz poz. 11, 16-19, 21-22, 24-27, 29-32  w 

tabeli (dot. części I zamówienia) w kolumnie „Nazwa” w Załączniku nr 1 do SWZ (Opis 

przedmiotu zamówienia). Zamawiający modyfikuje również Formularz ofertowy (Załącznik 

nr 3 do SWZ).  

  

Modyfikacji ulegają także Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) 

poprzez dodanie w paragrafie szóstym ust. 4 w brzmieniu: „Wysokość kar umownych nie 

może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1.”  

  

W załączeniu:  

- Opis przedmiotu zamówienia – po modyfikacji (Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji), - 

Formularz ofertowy – po modyfikacji (Załącznik nr 3 do SWZ po modyfikacji).  

  

Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez zastąpienie w rozdziale XII w pkt 3 SWZ 

oraz w rozdziale XIII w pkt 1 SWZ daty 22 marca 2021 r. datą 24 marca 2021 r.   

  

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 15.00.  

  

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.  

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.  

  

 

 


