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Rawa Mazowiecka, dnia 23.02.2013 r. 

 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej 

 i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  

w Rawie Mazowieckiej  

96-200 Rawa Mazowiecka,  

ul. Zwolińskiego 46  

    

Treść zapytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego  

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  

realizację usług związanych z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek i pomocy 

dydaktycznych w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości  realizowanego  w Zespole Szkół – 

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 

i jakości szkolnictwa zawodowego. 

W dniu 21 lutego 2013r. wpłynęło do Zamawiającego: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej pytanie dotyczące w/w zamówienia 

publicznego.  

Zamawiający przekazuje Wykonawcy oraz udostępnia treść zapytań jakie wpłynęły do 

Zamawiającego w postępowaniu wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego na stronie internetowej 

www.rawa-kopernik.pl 

I. Treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedź Zamawiającego  

Pytanie 1: 

Pozycja w specyfikacji: Zdzisław T. Nowicki " Nowe vademecum barmana" jest niedostępna w 

wydawnictwie i jej nakład został wyczerpany. 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Wobec braku możliwości dostarczenia w/w pozycji Zamawiający dokonuje zmiany w:  

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część I Podręczniki/książki do zadania 1- dział kelnerski  

polegającej na rezygnacji z pozycji autorstwa Zdzisława T. Nowickiego " Nowe vademecum barmana"  

i zwiększeniu liczby sztuk z 19 na 36 pozycji „Party – przepisy i koktajle” autorstwa Johnes Bridget , 
Walton Stuart, wyd. ARKADY. 
 

Pytanie 2: 

Pozycja " Ja i mój świat, scenariusze godzin wychowawczych" autorstwa L. Rudnika jest dostępna 

ale pod opracowaniem Maksymiliana Cepigi i Ewy Miśkowiec. Czy zatem chodzi o tę pozycję? 

 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę w: 

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część II Podręczniki/książki do zadania 2- dział języka polskiego 

polegającą na zmianie autora pozycji "Ja i mój świat, scenariusze godzin wychowawczych"  

z Lilianna  Rudnik na Maksymilian Cepiga i Ewa Miśkowiec. 

Zamawiający informuje, że obydwie pozycje będą traktowane równoważnie. 
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Pytanie 3: 

Pozycja Wielki słownik terminów literackich wyd. PWN jest dostępna tylko pod tytułem Słownik 

terminów literackich autorstwa Nosowskiej Doroty, Czy o tę pozycje chodzi ? 

 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę w: 

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część II Podręczniki/książki do zadania 2- dział języka polskiego 

polegającą na zmianie tytułu pozycji „Wielki słownik terminów literackich”- wyd PWN na „Słownik 

terminów literackich”- wyd.PWN 

Zamawiający informuje, że obydwie pozycje będą traktowane równoważnie. 

 

Pytanie 4: 

Pozycja „Nowyje wstrieczi”- wyd WSIP jest z numeracją 1,2 lub 3, prosimy zatem o sprecyzowanie 

numeracji, tytuł z n-rem 1 posiada oddzielnie ćwiczenia. 

 

Odpowiedź na pytanie 4: 

 

Zamawiający informuje, że w: 

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część II Podręczniki/książki do zadania 2- dział języka rosyjskiego 

Pozycja „Nowyje wstrieczi”- wyd WSIP wymaga podręcznika z numerem 2. 

 

Pytanie 5: 

Pozycja Anna Pado, "Start ru" dla średniozawansowanych nosi numerację 2, w Państwa 

specyfikacji z kolei figuruje nr 1 . Prosimy zatem o sprecyzowanie poziomu. 

 

Odpowiedź na pytanie 5: 

 

Zamawiający informuje, że w: 

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część II Podręczniki/książki do zadania 2- dział języka rosyjskiego 

Nastąpiła omyłka pisarska. 

Wiersz 25 tabeli, Pozycja "Start Ru" dla średniozaawansowanych, Anna Pado chodzi o podręcznik z 

numerem 2. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o podanie wydawnictwa dla Foliogramów, czy chodzi o wyd. Nowa Era? 

 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zamawiający dokonuje zmiany w: 

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część II Podręczniki/książki do zadania 2- dział matematyczny 

Dwie pozycje: foliogramy Matematyka I liceum - 1 zestaw i foliogramy Matematyka II liceum – 1 

zestaw 

zostają zmienione na jedną: Foliogramy Matematyka – 1 zestaw 

Zamawiający doprecyzowuje, że zestaw powinien składać się z co najmniej 60 szt. Foliogramów 

format A4  i obejmować następujące wiadomości: 
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• Czworokąty 

• Pola czworokątów 

• Pola wielokątów 

• Klasyfikacja czworokątów 

• Twierdzenie Pitagorasa 

• Trójkąt równoboczny 

• Wielokąty foremne 

• Symetria osiowa 

• Symetria środkowa 

• Długość okręgu 

• Pole koła 

• Długość łuku 

• Pole wycinka koła 

• Kąt środkowy i kąt wpisany 

• Twierdzenie o kątach wpisanych i środkowych 

• Funkcja kwadratowa 

• Funkcje trygonometryczne  

• Potęga o wykładniku naturalnym. 

• Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach. 

• Potęgowanie potęgi. 

• Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym. 

• Notacja wykładnicza. 

• Pierwiastki. 

• Działania na pierwiastkach. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że foliogramy różnych wydawnictw/producentów będą 

traktowane równoważnie.  

 

Pytanie 7: 

Prosimy o podanie producenta brył geometrycznych oraz podanie dokładnego zestawu, ponieważ 

dostępne są np zestawy z ilością trzech brył, sześciu brył itp. 

 

Odpowiedź na pytanie 7: 

 

Zamawiający doprecyzowuje, że w: 

Załączniku Nr 1 do SIWZ - Część II Podręczniki/książki do zadania 2- dział matematyczny 

Pozycja zestaw brył geometrycznych przezroczystych powinna składać się z co najmniej 15 

elementów i zawierać 

• Stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością 

• Stożek z płaszczyznami 

• Kula z płaszczyznami i przekątnymi 

• Walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością 

• Walec z płaszczyznami 

• Sześcian z wpisanym ośmiościanem 

• Sześcian z zaznaczonymi przekątnymi 

• Czworościan z wpisanym czworościanem 

• Czworościan z zaznaczonymi wysokościami 

• ostrosłup o podstawie trójkąta 

• ostrosłup o podstawie kwadratu 

• ostrosłup o podstawie sześciokąta 
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• graniastosłup o podstawie trójkąta 

• graniastosłup o podstawie kwadratu 

• graniastosłup o podstawie sześciokąta  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że bryły różnych wydawnictw/producentów będą traktowane 

równoważnie. 

 

Zamawiający informuje że powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ a przy 

tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia mają wpływ na konieczność 

przedłużenia terminu składania ofert. Termin składania ofert został wydłużony do 01.03.2013 r.  

do godz. 14.00 

 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku dokonuje się zmiany do SIWZ w następujących punktach :  
 

Rozdział IX punkt 12 

Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą  
i adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rozdział X punkt 1, 2 i 3 

 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej do 
dnia 01.03.2013. godz. 1400 

 

2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu  01.03.2013. godz. 14

15
. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  

w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

Zatwierdził 

Ewa Kawałek 

 

W załączeniu 

1. Treść ogłoszenia  

2. SIWZ 

3. Zmieniony załącznik Nr 1 

4. Zmieniony załącznik Nr 5 

 

 

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
 

Oferta: Przetarg nieograniczony  
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach  projektu Kompetencje dla przyszłości.  

Część ………….. 

oraz : nie otwierać przed 01.03.2013. godz. 14
15

 

 


