
Miejskie Przedszkole nr 19                                                                         Zielona Góra, 8 maja 2019r.  
ul. Stefana Batorego 53 
65-735 Zielona Góra  
 
Sprawa MP19-230-2-2/2019 
                                                                                          Wykonawcy, 

 którzy ubiegają się  
 o udzielenie zamówienia publicznego 

                                                    
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

                nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 221.000 euro na dostaw ę  sprz ętu  

                komputerowego,  biurowego  i  multi medialnego do Zespołu Edukacyjnego nr 10  przy    

                ul. Energetyków  7 w Zielonej  Górz e  wraz z  instalacj ą. 

 

    Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust.  2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),zwanej dalej ustawą pzp, 

przekazuje  treść zapytań  wniesionych  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)   

w dniu 7 maja  2019r., które zostały wniesione  zgodnie z art. 38 ust.1  ww. ustawy wraz  

odpowiedziami/ wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w pozycjach  laptop określił wymiar wys. 242mm, czy nie zaszła tu pomyłka i wymiar ten 

nie powinien byś określony jako wys. 24,2 mm? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że w wymienionym punkcie zaszła omyłka pisarska - wymiar ten powinien 

wynosić 24,2 mm. 

 

Pytanie 2: 

W pozycji Drukarka Laserowa 8 szt. Zamawiający w pozycji złącza zawarł zapis "złącza: A4, A5, B5, 

A6, B6, koperty, kartki indeksowe, zdjęcia, Letter Legal, Executive" . Należy zauważyć że te parametry 

określają format nośników a nie rodzaj złącz, w związku z tym prosimy o doprecyzowanie jakie 

złącza powinna posiadać drukarka laserowa? 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że zaszła omyłka i  zapis jest nieprawidłowy i dotyczy formatów 

obsługiwanych przez urządzenie. Urządzenie powinno posiadać złącze USB 2.0, 1 x Ethernet. 

 

Pytanie 3: 

Czy w pozycji drukarka laserowa 8 szt. Zamawiający wymaga aby drukarka posiadała druk 

dwustronny ręczny czy automatyczny? 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało funkcję automatycznego druku dwustronnego. 

 

 



Pytanie 4: 

Opis centrali telefonicznej wskazuje na model SLICAN IPU-14.105.1U jednak według naszej wiedzy 

pojawił się błąd w specyfikacji i powinien być zawarty zapis "max. ilość portów wewnętrznych AB 

(FXS): 14". Bardzo prosimy o zweryfikowanie tej niejasności i zmianę specyfikacji, co pozwoli 

zaoferować spełniający produkt. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że podana wartość uniemożliwiała zaproponowanie produktu spełniającego 

wymagania. Zamawiający wprowadził niniejszą modyfikację do specyfikacji. 

 

Pytanie 5: 

Opis telefonu analogowego wskazuje na model Alcatel T50, który został wycofany ze sprzedaży, w 

związku z tym czy zamawiający dopuści telefon analogowy Slican Xl-2023ID o poniższej specyfikacji: 

• informacja o połączeniu przychodzącym w FSK oraz DTMF 

• zapamiętywanie do 99 informacji o połączeniach przychodzących, nazwy dzwoniącego numeru, 

daty czasu 

• zapamiętywanie do 15 numerów wybieranych 

• książka telefoniczna o pojemności 99 nazw oraz numerów 

• wyświetlacz LCD prezentujący nazwę i numer dzwoniącego 

• ustawienie kontrastu wyświetlacza LCD 

• funkcja oddzwaniania (Call Back) 

• kasowanie pojedynczego lub wszystkich rekordów z listy 

• zegar czasu rzeczywistego (Ustawianie czasu) 

• wskaźnik nowego połączenia 

• wybór języka 

• funkcja oczekującej wiadomości głosowej 

• powtarzanie ostatnio wybieranego numeru 

• tryb głośnomówiący, który nie wymaga dodatkowego źródła zasilania 

• 10 komórek pamięci jednoprzyciskowej  

• 10 komórek pamięci dwuprzyciskowej 

• funkcje Flash, Pause, Mute 

• ustawianie trybu wybierania 

• ustawienie czasu sygnału Flash 

• regulowany poziom głośności 

• wybór typu/głośności dzwonienia 

• podtrzymanie pamięci przy braku połączenia z centralą (baterie R6 AA) 

 



Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuję, że wprowadził modyfikację w specyfikacji umożliwiającą dobranie urządzenia 

spełniającego wymagania oraz dostępnego na rynku. 

 

Pytanie 6 

Opis Urządzenia wielofunkcyjnego wskazuje jednoznacznie na jednego producenta marki Sharp 

model 6023N jednak z informacji jaka uzyskaliśmy od Producenta nie ma możliwości doposażenia tej 

kopiarki w moduł WiFi. W związku z tym prosimy o dopuszczenie powyższego urządzenia z drukiem w 

sieci LAN. Ewentualnie wykreślenie wymiarów kopiarki co pozwoli zaoferować urządzenie wyższej 

klasy, a co za tym idzie dro ższe, które spełnia parametry, ale o innych wymiarach, które nie 

mieszczą się w założonej tolerancji +/-5%. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że wprowadził modyfikację w specyfikacji polegającą na wyłączeniu z 

wymagań posiadania modułu WIFI przez urządzenie. Zamawiający nie zgadza się na zmianę 

wymiarów urządzenia. 

 

Pytanie 7 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania projektora przenośnego emitującego szumy 

urządzenia maksymalnie 32 dB. Różnica jednego dB jest absolutnie niezauważalna w przypadku 

standardowego użytkowania sprzętu. Dopuszczenie powyższej zmiany nie powoduje utraty wymagań 

funkcjonalnych Zamawiającego, a przyczyni się do możliwości zaoferowania bardziej konkurencyjnych 

rozwiązań technologicznych. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. 

 

Pytanie 8 

W zakresie zestawu tablica multimedialna + projektor Zamawiający wymaga zaoferowania projektora 

z rozdzielczością 1024 x 768 XGA, natomiast w dalszej części specyfikacji czytamy, że w zakresie tej 

samej pozycji wymagane są proporcje obrazu 16:9. Pragnę zauważyć, że dwa powyżej przytoczone 

parametry techniczne wzajemnie się wykluczają, gdyż wymagana przez Zamawiającego rozdzielczość 

pozwala na uzyskanie proporcji obrazu 4:3. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą 

o dopuszczenie możliwości zaoferowania projektora z proporcjami obrazu 4:3. Obecnie 

wyartykułowane przez Zamawiającego parametry techniczne uniemożliwiają zaoferowanie 

spełniającego wszystkie wymagania techniczne urządzenia. 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający informuje, że wprowadził modyfikację w specyfikacji dopuszczającą proporcję obrazu 

4:3, ale jednocześnie wymaga kompatybilności z proporcją 16:9. 

 

 

 

 



 

        Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp  przedłuża termin składania ofert na dzień 

13 maja 2019r.:  

- termin składania ofert na dzień 13 maja  2019r. do godziny 14:00.  

- termin otwarcia ofert na dzień  13 maj  2019r. o godzinie 14:15. 

 

       W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp, zmieniam treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków  Zamówienia (SIWZ) .  Zmiany  treści SIWZ  dotyczą:         

1) w  pkt. 12  SIWZ:  

- jest :   

…”Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.12 Rozdział III  w siedzibie 

Zamawiającego w Zielonej Górze, w Miejskim  Przedszkolu nr  19 przy ul. Stefana Batorego 53, 65-

735  Zielona Góra, gabinet dyrektora I piętro   nie później niż dnia 9 maja 2019r.  do godz. 1100…”. 

powinno by ć : 

…”Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie z pkt 1.12 Rozdział III  w siedzibie 

Zamawiającego w Zielonej Górze, w Miejskim  Przedszkolu nr  19 przy ul. Stefana Batorego 53, 65-

735  Zielona Góra, gabinet dyrektora I piętro   nie później niż dnia 13 maja 2019r.  do godz. 14 00…”. 

2)  w  pkt. 13.1)  SIWZ:  

- jest :   

..” Otwarcie ofert nastąpi dnia 9 maja 2019r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego  

w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53, gabinet dyrektora I piętro.  ....”; 

- powinno by ć : 

..” Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 maja 2019r. o godz. 14 15 w siedzibie Zamawiającego  

w   Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53, gabinet dyrektora I piętro…”.   

3) Zamawiający anuluje załącznik nr 5 do SIWZ -  Tabela – wykaz asortymentu, a wprowadza nowy 

zmieniony  Załącznik nr 5 do SIWZ . 

          W załączeniu  Załącznik nr 5 do SIWZ-  Tabela –wykaz asortymentu po zmianie.   

 

           Powyższe informacje stanowią  integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej 

ofercie. 

        

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                            Dyrektor  

                                                                                                   Monika Świątkowska  

 

 


