Wadowice, dnia 1 października 2021r.

Znak sprawy: WBP.ZP.261.8.2021

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym zapytaniem WBP.ZP.261.8.2021 na dostawę, montaż, instalację oraz
integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym SOWASQL Premium książkomatu zewnętrznego
dla Wadowickiej Biblioteki Publicznej do Zamawiającego wpłynęło pismo o wyjaśnienie i
doprecyzowanie niektórych zapisów o następującej treści:
„ Z uwagi na fakt, iż Zamawiający opublikował powyższe zapytanie ofertowe zwracam się w imieniu
firmy Arfido Sp. z o.o. o wyjaśnienie następujących informacji:
1) Zamawiający opisał w zakresie przedmiotu zamówienia str.4 pkt.2. podpunkt c) Drzwi skrytek:
"...płaskie, bez wybrzuszeń i odstających elementów, zlicowanych z obudową urządzenia, bez
ostrych narożników, uchwyt zagłębiony ( nie wystających poza front skrytki),"
Czy zatem drzwi skrytek mają być płaskie czy z zagłębieniem?
Proszę mieć na względzie, że urządzenie zewnętrzne z zagłębionymi uchwytami będzie zbierało
wilgoć w uchwytach i dla użytkowników będzie niefunkcjonalne. Tego typu zagłębienia wykonuje się
wyłącznie do książkomatów wewnętrznych.
Płaskie skrytki w całości dają także większą przestrzeń do przygotowania projektu grafiki naklejki.
Aby nie ograniczać konkurencji wnosimy zatem o zapis:
"...płaskie, bez wybrzuszeń i odstających elementów, zlicowanych z obudową urządzenia, bez ostrych
narożników, lub uchwyt zagłębiony ( nie wystających poza front skrytki),"
2) Zamawiający opisał w zakresie przedmiotu zamówienia str. 3 punkt 1 temperaturę pracy
urządzenia od -20 do +30 stopni Celsjusza oraz str. 5 punkt 4 podpunkt a) wykonanie z blachy
stalowej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej.
Książkomat ma stać na zewnątrz budynku i musi latami być wystawiony na działania atmosferyczne
takie jak śnieg, deszcz, wiatr co Zamawiający określił też zakresem temperatur. Wykonanie
urządzenia powinno być wyłącznie z blachy nierdzewnej, co gwarantuje Zamawiającemu brak korozji
i długowieczność urządzenia. Nie zawęża to konkurencyjności ponieważ blacha nierdzewna jest
ogólnodostępna, a Zamawiający ma pewność, że po okresie gwarancji urządzenie dalej będzie w
nienaruszonym stanie.
Po zapoznaniu się z prośbami Wnosimy zatem o zapis:
- wykonanie wyłącznie z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo zgodnie z kolorem RAL
wskazanym przez Zamawiającego.
3) Zamawiający opisał w zakresie przedmiotu zamówienia str.4 pkt.8.
„Umieszczenie na urządzeniu grafiki wg opracowanego wzoru przez Zamawiającego”
a następnie dodał zapis

na str. 8 rozdział VI punkt 1) uzgodnienie i zatwierdzenie projektu grafiki z Zamawiającym…
Zamawiający prześle gotową grafikę wg własnego opracowanego projektu gotową do druku w
drukarni, a Wykonawca pokryje koszty wydrukowania grafiki i naklejenia jej na książkomat.
Urządzenie zostanie dostarczone w całości z naklejoną grafiką.
Prosimy o potwierdzenie i wykreślenie punktu na str. 8 rozdział VI punkt 1)

4) ) Zamawiający określił str.10 w punkcie VIII miejsce oraz termin składania oferty
Ze względu na wzrost zachorować i zagrożenie pandemiczne zwracamy się z prośbą o możliwość
złożenia oferty drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, podpisaną podpisem
elektronicznym.”

Po przeanalizowaniu powyższych uwag Zamawiający podjął następujące decyzje:
Ad.1.
Rozdział IV. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia, pkt.2. podpunkt c) Drzwi skrytek
otrzymuje brzmienie:
Wykonane z materiału takiego jak frontowa obudowa urządzenia, płaskie, bez wybrzuszeń i
odstających elementów, zlicowane z obudową urządzenia, bez ostrych narożników lub uchwyt
zagłębiony ( nie wystających poza front skrytki),"
Ad.2
Rozdział IV. Przedmiot i zakres przedmiotu zamówienia, punkt 4 podpunkt a) otrzymuje brzmienie:
urządzenie pozbawione ostrych krawędzi, ma zostać estetycznie wykończone, posiadać nowoczesny
wygląd, korpus urządzenia i skrytki wykonane z blachy nierdzewnej grubości minimum 1,5 mm
malowanej proszkowo o kolorystyce do uzgodnienia z Zamawiającym wg palety RAL i naklejaną
grafiką z logotypem biblioteki oraz napisami zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym
Ad.3
Rozdział VI. Termin realizacji zamówienia, punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wykonanie grafiki według projektu przesłanego przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym
pomiędzy stronami, jednak nie później niż 2 tygodnie przed terminem końcowym realizacji
zamówienia.
Ad 4.
Rozdział VIII. Miejsce oraz termin składania oferty otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi przez Zmawiającego dokumentami, o których mowa w pkt. VI należy
złożyć do dnia 11.10.2021r. godz. 13.00 w formie papierowej w siedzibie Wadowickiej Biblioteki
Publicznej ul. Legionów 1, 34-100 Wadowice, Dział Administracji osobiście lub przesyłką pocztową w
zamknięte i opisanej kopercie: „ Dostawa, montaż, instalacja oraz integracja z użytkowanym
systemem bibliotecznym Sowa SQL Premium książkomatu zewnętrznego dla Wadowickiej Biblioteki
Publicznej” lub przesłać na adres email: sekretariat.biblioteka@wadowice.pl

1. Dla ofert złożonych osobiście, przesłanych pocztą tradycyjną lub złożonych za
pośrednictwem kuriera liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres, a dla
ofert przesłanych mailowo data i godzina oferty na poczcie Zamawiającego.
2. Oferty przesłane drogą mailową muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.

Powyższe zmiany dotyczą dokumentu Zapytanie ofertowe, przy przygotowywaniu ofert należy je
stosować łącznie z dokumentem Zapytanie ofertowe i są wiążące dla stron biorących udział
w postępowaniu.
Zapraszamy do składania ofert.

Bożena Płonka – dyr. WBP

