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W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły do Zamawiającego 
pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z 
odpowiedziami: 
 
Cz. I poz. 15 
Czy zamawiający dopuści wysokościomierz elektroniczny o maksymalnym mierzonym 
koncie od min. -85 do max 85 stopnia? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza wysokościomierz elektroniczny o maksymalnym mierzonym koncie 
od min. -85 do max 85 stopnia, o którym mowa w cz. I poz. 15 OPZ. 
 
Mając to na względzie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 3 do SIWZ w zakresie 
części I poz. 15 (i analogicznej zmiany w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ) poprzez zmianę dotychczasowego parametru o treści: 
„Maksymalny mierzony kąt: od min. -90 stopni do max. +90 stopni” 
na: 
„Maksymalny mierzony kąt: od min. -90 stopni do max. +90 stopni (+/-5 stopni każda z 
podanych wartości) 
 
 
Zamawiający zmienia ponadto Rozdział XI SIWZ, ust. 1, 2 i 8, w ten sposób, że otrzymują one 
następujące brzmienie: 
 
„1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami 
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Leśna 10A, 13-240 Iłowo-Osada w sekretariacie 
Szkoły (parter) w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godz. 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się 
data i godzina wpływu do siedziby prowadzącego postępowanie w ww. terminie) na adres: 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-
Osadzie, ul. Leśna 10A , 13-240 Iłowo-Osada. 
2. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Do czasu otwarcia ofert, będą one 
przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Koperta (opakowanie) powinna 
być opisana: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego 
w Iłowie-Osadzie, ul. Leśna 10A, 13-240 Iłowo Osada z dopiskiem: „Oferta - przetarg na 
Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w ramach modernizowanego kierunku technik leśnik, 
znak 1/RPWM.02.04.01-28-0089/19; część ……..” - nie otwierać przed terminem otwarcia 
ofert tj. do dnia 01.10.2020 2020 r. do godz. 11:10.” 
8. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 01.10.2020 o godz. 11:10 w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie, ul. 
Leśna 10A, 13-240 Iłowo-Osada w sekretariacie Szkoły (parter).” 


