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Nowy Sącz, dnia 05.12.2012 r. 

 

 

Nr sprawy: MRPO/Beskidy/17/2012 

Otrzymują: 
wg. rozdzielnika 

 

 

  

Dotyczy:  Przetargu jednostopniowego pn. „Zaprojektowanie, realizacja oraz wdrożenie systemu 

informacji turystycznej (SIT) dla sieci schronisk górskich w paśmie Beskidów-Gorców-

Pienin zarządzanych przez PTTK.” 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Na podst. § 10 ust. 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K. 

"KARPATY" Sp. z o.o. z dnia 14.06.2010 r. przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 

14 czerwca 2010 r., zwanego dalej „Regulaminem” zamawiający Schroniska i Hotele 
P.T.T.K. "KARPATY" Sp. z o.o., Rynek 9, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” 

przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Warunków zamówienia: 

 

1. Pytanie nr 1 Wykonawcy: 
Czy Zamawiający dopuści, aby dostarczony Certyfikat IS09001 dla komputera w 

ramach spełnienia wymogu dostawy Info-matu/Info-kiosku, był wystarczający dla 

spełnienia wymogu załączenia do oferty certyfikatu ISO dla producenta Info-kiosku? 

Wykonawca zwraca uwagę na to, że Zamawiający wymaga przedstawienia 

jednocześnie certyfikatu dla komputera, jaki i dla producenta Info-kiosku, oraz że 

komputer jest głównym komponentem tego elementu Zamówienia Info-kiosku) więc 

posiadanie tegoż certyfikatu dla komputera powinno być wystarczające, by spełnić 

wymaganie Zamawiającego 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak. Zamawiający dopuszcza wykazanie się tylko Certyfikatem ISO9001 dla 

producenta jednostki centralnej (komputera) info-kiosku.  

 

2. Pytanie nr 2 Wykonawcy: 
Przedstawione przez Zamawiającego wymagane wymiary Info-kiosków są 

niejednoznaczne oraz uniemożliwiają dobór profesjonalnego i wandaloodpornego 

urządzenia, a w szczególności zaproponowana grubość urządzenia uniemożliwia 

zainstalowanie odpowiednich podzespołów spełniających wymagania SIWZ. 
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Czy Zamawiający dopuszcza dostawę najbardziej sprawdzonych w praktyce użytkowej 

Info-kiosków stojących w obudowie wandalodopornej, w kształcie litery ‘L’ o 

wymiarach 1700x600x600? 

Odpowiedź Zamawiającego:  
Tak – z zachowaniem pozostałych wymogów i funkcjonalności zawartych w 

Programie funkcjonalno – użytkowym.  

 

ZMIANA TREŚCI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

II. Na podst. § 10 ust. 4 Regulaminu Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do 

Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/17/2012. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do 

Warunków zamówienia MRPO/Beskidy/17/2012 stanowi załącznik do niniejszego 

pisma. 

 

 

 

 

Prezes Zarząd Spółki 

Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” 

(-) Jerzy Kalarus 
.................................................................. 

(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 
W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. strona internetowa: www.schroniska-pttk.com.pl  , 

2. Wykonawcy, którzy pobrali Warunki zamówienia, 

3. aa. 


