„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”
Nr umowy: RPOP.09.01.03-16-0014/18-00
Znak sprawy: ZP.271.1.75.2020.KM

Kędzierzyn-Koźle, 2020-07-23
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie
istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania
stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w KędzierzynieKoźlu. Etap II - II POSTĘPOWANIE
I.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania
dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.07.2020r., w poniżej określonym
zakresie:

Pytanie 1:
dotyczy Załącznik 1a
III. Zestawienie wyposażenia gabinetu terapeutycznego przedszkola integracyjne Publiczne Przedszkole nr: 8 i 11
8) Nauczanie matematyki przez zabawę (z płytą CD). Liczbowa łąka lub równoważne, spełniające wymagania: gra
wspomagająca nauczanie liczb w zakresie 5, 10, 20.; Elementy gry wykonane z drewna z kolorowym nadrukiem i filcu;
W komplecie z instrukcją i propozycjami gry oraz workiem do przechowywania.
Powyższa pozycja jest niedostępna u producenta
prosimy o informację czy zaakceptują Państwo
Gumowe maty podłogowe z antypoślizgową powierzchnią i naklejonymi liczbami od 0 do 20 na wierzchniej stronie.
Przydatne do zajęć matematycznych zabaw edukacyjnych. W wygodnym i solidnym plastikowym pudełku z przykrywką,
o wym. 39,5 x 34,5 x 9 cm. • 21 szt. • wym. maty: 30,8 x 30,8 x 0,3 cm
• od 2 lat
jeśli nie, prosimy o podanie zakresu równoważności.
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, iż w przypadku przedmiotu wskazanego w załączniku 1a do oferty – szczegółowa specyfikacja
dostaw z cenami jednostkowymi, III Zestawienie wyposażenia gabinetu terapeutycznego przedszkola integracyjne nr 8
i 11 w punkcie 1 ust. 8) i w IV Zestawienie wyposażenia gabinetu terapeutycznego przedszkole integracyjne nr 21 w
punkcie 1 ust. 8) , równoważność oferowanego przedmiotu dostawy spełniona będzie przez produkt służący nauczaniu
matematyki przez zabawę, jednocześnie produkt wspomagający nauczanie liczb w zakresie od 0-20. Produkt
równoważny winien być przystosowany do pracy, nauki, zabawy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zestaw zawierający
instrukcję i propozycje wykorzystania tego produktu. W zestawie z pojemnikiem do przechowywania.
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Pytanie 2:
III. Zestawienie wyposażenia gabinetu terapeutycznego przedszkola integracyjne Publiczne Przedszkole
nr: 8 i 11
9. Zestaw
programów do
diagnozy i
terapii dziecka
IV. Zakup pomocy i sprzętu niezbędnego do zajęć terapeutycznych w przedszkolu integracyjnym
Publiczne Przedszkole nr 21
5.

Zestaw
programów do
diagnozy i
terapii dziecka

1) Test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Test
odpowiedni dla badanych dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Komplet zawiera: podręcznik diagnosty, podręcznik techniczny, tablice testowe, pomoce testowe, zestaw protokołów
(25 szt.) wraz z kodami dostępu do internetowego Systemu Wsparcia Diagnosty generującego opisy przeprowadzonych
badań. Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, rekomendowany
przez Konsultanta Krajowego
i Konsultantów ds. Psychologii Klinicznej. Test znajdujący się w wykazie narzędzi diagnostycznych ministra Zdrowia.
Powyższa pozycja jest dostępna tylko u jednego dostawcy, jest sprzedawana tylko osobom, które odbyły szkolenie z
przeprowadzania takich testów dlatego prosimy o informację, czy osoby, które będę wykonywać testy w placówkach
odbyły odpowiednie szkolenie i są w stanie potwierdzić to na piśmie? Na 1 pakiet powinna przypadać 1 osoba zatem
jeśli Państwo w opisie mają w ilości np 3 szt to takich wyszkolonych osób powinno być conajmniej 3. W innym
przypadku zrealizowanie zamówienia na tę pozycję w razie wygranej będzie niemożliwe.
Z uwagi na czas potrzebny na rzetelną wycenę zwracam się również z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do
dnia 30.07.2020 r.
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze populacji będzie przeznaczony do
profesjonalnego wykorzystania w pracy zawodowej w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi przez specjalistów
posiadających stosowne kwalifikacje. Potwierdzenie stosownych kwalifikacji będzie udostępnione przez Zamawiającego
po wyborze najkorzystniejszej oferty w momencie zawierania umowy na wykonanie zamówienia publicznego pod
nazwą: Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu i narzędzi do gabinetów logopedycznych
i terapeutycznych w przedszkolach. Test, o którym mowa powyżej może być zakupiony przez każdego klienta, pod
warunkiem wykorzystywania go w pracy zawodowej przez specjalistów posiadających stosowne kwalifikacje.
Przedmiotowy test stosowany jest na całym świecie, jedynym wydawcą tego narzędzia diagnozy klinicznej i
edukacyjnej w Polsce jest Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.07.2020r.
II.

Ze względu na powyższe Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany plik:
Załącznik 1a do oferty – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAW Z CENAMI
JEDNOSTKOWYMI_CZ 1_AKTUALIZACJA_23.07.2020.

III.

Zamawiający zmienia termin określony w SIWZ:
Składania ofert z dnia 27.07.2020r. godz. 12:00 na dzień 29.07.2020r. godz. 12:00.
Otwarcia ofert z dnia 27.07.2020r. godz. 12:15 na dzień 29.07.2020r. godz. 12:15.
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Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.07.2020r. do godz. 12:00.
Ponadto Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie nr 540134908-N-2020 z dnia 02-03-2020 r.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą odpowiedź jako
stanowiącą integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane
do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.
Daniel Bul
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/
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