
 

 
Szkolimy zawodowo w Powiecie oleskim 

Umowa nr RPOP.09.02.01-16-0004/17-00 z dnia 13 września 2018 r. 

Gorzów Śląski, dn. 14.01.2019 r. 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo w Powiecie 

oleskim” 

 

Pytanie 1 

 Moje pytanie dotyczy drukarek fiskalnych w zamówieniu dotyczącym przetargu w Zadaniu 1 

- Urządzenia komputerowe i multimedialne: czy mają one być fiskalizowane czy też zrobicie to Państwo 

we własnym zakresie? 

Odpowiedź 

 Drukarki fiskalne nabywane są w celach edukacyjnych. Nie ma potrzeby ich fiskalizacji.  

Pytanie 2 

 W zamieszczonym projekcie dotyczącym m.in. tablic interaktywnych wraz z projektorami, 

w specyfikacji projektora, występują: 

- w pozycji systemy video: SDTV, 

- w pozycji złącza: USB miniB. 

Czy są one niezbędne, czy też możemy zaproponować projektor pozbawiony ww. elementów? 

Odpowiedź 

 Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie sprzętów pozbawionych w/w elementów. 

Pytanie 3 

 mam następujące pytania do części 2: 

1) czy w pkt. 4 licencja ma być na użytkownika, czy na urządzenie (przypisaną do konkretnego 

stanowiska komputerowego, z ktorego może korzystać wielu użytkowników)? 

2) czy w pkt. 6 zamawiający dopuści licencję edukacyjną dostarczaną w formie elektronicznej w formie 

certyfikatu z kluczem produktu i linkiem do pobrania wersji instalacyjnej? 

3) czy w pkt. 8 zamawiający dopuści licencję edukacyjną 

Odpowiedź 

 Ad. 1) Licencja ma być na stanowisko; 

 Ad. 2) Zamawiający wyraża zgodę; 

 Ad. 3) Zamawiający wyraża zgodę 

Pytanie 4 

 Zadanie I 

W punkcie 4. Urządzenie wielofunkcyjne Zamawiający podał zapis: 

"Skaner 

Typ: skaner Płaski (CIS) 

Maksymalna rozdzielczość: 1200 x 1200 DPI 

dupleks: Tak 

skanuj do: Mail, FTP, USB" 

Chcielibyśmy zauważyć, że obecnie na rynku nie istnieją urządzenia wielofunkcyjne posiadające 

skanowanie dwustronne, spełniając przy tym wszystkie inne, podane przez Zamawiającego parametry. 

Sądzimy, że nastąpił błąd i zapis: "dupleks: Tak" powinien znaleźć się przy parametrach kopiowania 

(ksero). 

Czy Zamawiający dopuści zatem urządzenie wielofunkcyjne bez skanowania dwustronnego, ale z 

dwustronnym kopiowaniem? 
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Odpowiedź 

 Zamawiający pozostawia zapis dotyczący trybu dupleks w skanerze. Zmienia zapis 

dotyczący rozdzielczości. 

Skaner: 

rozdzielczość – 600 dpi 

 


