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Gdynia, dnia
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.04.201f\

st.it71.15.2018

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawq sprzqtu komputerowego
oprogramowania dla szkol zawodowych w Gdyni realizowanej w ranrach projektu "Rozw6j
budowa, przebudowa rozbudotrua infrastruktury szkoi
szkolnic;twa zawodowego w Gdyni
zawodowych oraz wyposaZenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.0'1.00-22-000'1/'16-0'1. Projekt
dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
P rog ra rn u O pe racyj neg o Wojew6dztwa Po morskiego n a lata 20 1 4 -2020.
dot.: postgpowania
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Zgrrdnie

i

z art.38 ust.1 ustawy Prawo zam6wieh

publicznych

z 29 stycznia 2004 r.

Zantawiajqcy udziela wyjaSniefi do Pahstwa pytafi do SIWZ.

Pytanie:
Pytianie dotyczy pkt. 1.11 Urzqdzenie wielofunkcyjne 2 szt.

1,

Informujemy,

iZ nie. ma

urzqdzenia spelniajqcego wszystkire wymagane przez

Zannauriajqcego

pariametry. Zwracamy siq

z proSbq o dopuszczenie zaoferowania

urzz1dzenia

z technologiq

dru[<u

atrerme,ntowqoraz o usuniecie z wymagafi obslugi rozmiaru papieru:

DlL.

Envelope,

Pytanie dotyczy pkt. 1.12 Urzqdzenie wielofunkcyjne 28 szl.

2. )Zantawiajqcy wyspecyfikowal w pozycji skanowanie rozdzielczo5i optyczflQ z ADF >::
24QQ>:120C_

dpi

Pragniemy poinformowal,

2e w

skanerach biurowych norrnq stosowania jest

rozdzie>lczoSe
60C1x600. W

zwiqzku ztym zwracamy siq do Zamawiajqcego o zmianq parametr6w w pozycji

skanowanie na ,,dwustronne, rozdzielczoSi optyczna z ADF >= 600x600 dpi, color".
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Od powied 2 Tamawtqqceg o :

ad 1. Wykonawca nie wskazuje wymagania, kt6rego nie moZna spelni6. Wymagania
Zanrawiajqcego sq wymaganiami minimalnymi, Wykonawca ma prawo zaproponowad
urzqdzenia o lepszych parametrach. Odbiorcom zam6wienia zaleL:,ny na urzqdzeniach
laserowych w zwiqzku z tym spelnienie Zqdania Wykonawcy odno6nie dopuszczenia
urzz4dzen atramentowych nie jest moZliwe.
ad.2Zamawiajqcy uwzglgdni Zqdanie wykonawcy i zmieni wymaganie odno5nie
rozdzielczoSci.

Jerzy Przeworski
naczelnik Wydzialu lnformatyki

