
 
Projekt „Moje kompetencje – moja przyszłość” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz, www.zsp2lowicz.pl, 

blich@zsp2lowicz.pl 

 
Łowicz, dnia 05.02.2019 r. 

ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.2.2019 

 

Zadanie pn.: „Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych nr 2 

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu oraz realizacja 

zadań w ramach projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość” 

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 507918-N-2019 

w dniu 28.01.2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:        

540021305-N-2019 w dniu 02.02.2019 r. 

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Załącznik nr 8 – Część 1 – Zadanie Nr 1 poz. 3 – Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolor: 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę parametru „prędkość wydruku minimum 36 stron na minutę” na „prędkość 

wydruku minimum 20 stron na minutę”? Przy urządzeniu wielofunkcyjnym laserowym kolorowym formatu A3 

zmiana takiego zapisu pozwala oszczędzić przynajmniej 12.000-15.000 złotych co jest ogromną oszczędnością w 

stosunku do obniżenia tylko jednego z parametrów. 

 

Udzielona odpowiedź: 

Tak. 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić następujące zapisy:  

„maksymalna wielkość pamięci 32 GB” na  

„maksymalna wielkość pamięć 16 GB”? „minimum 1 port HDMI oraz  

1 port VGA” na „minimum jeden port HDMI lub VGA”? 

 

Udzielona odpowiedź: 

Nie. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający, na etapie oceny ofert będzie wymagał od wszystkich Wykonawców szczegółowej specyfikacji 

zaoferowanych urządzeń wraz z podaniem nazw producentów oraz modeli? 

 

Udzielona odpowiedź: 

Nie, Zamawiający przewidział w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zastosowanie art. 24aa ustawy PZP. 

 

Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie Zamawiającego - www.zsp2lowicz.pl. 

 

Jerzy Zabost 

Dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu 

http://www.zsp2lowicz.pl/

