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 20.03.2019 r.
ZSP nr 2 RCKUiP.ZP.26.8.2019
„Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego - 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””
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem: 525012-N-2019
w dniu 13.03.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem:
540052040-N-2019 w dniu 18.03.2019 r.

Przekazujemy Państwu treść zadanych pytań i udzielone odpowiedzi:
Pytanie 1.
Czy w pozycji 4 - pozycja w budżecie urządzenie wielofunkcyjne laserowe Zamawiający dopuści urządzenie o
głośności „Kopiowanie/Drukowanie w mono: 52 dB (A) oraz Kopiowanie/Drukowanie w kolorze: 53 dB (A)”.
Pragniemy zwrócić uwagę, że różnica 2-3dB jest niemożliwa do zauważenia przez użytkowników, a
dopuszczenie powyższego pozwoli zaoferować markowe wydajne urządzenie, tj. jak Kyocera, HP, Lexmark, które
spełni wszystkie wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie parametrów przedmiotowego urządzenia.
Pytanie 2
W pozycji 4 - pozycja w budżecie Zamawiający dla urządzenia wielofunkcyjnego laserowego wymaga dostarczenia
kabla telefonicznego, jednak w wymaganiach brak jest informacji, że urządzenie ma być wyposażone w funkcję
faksu. Prosimy o doprecyzowanie czy urządzenie ma posiadać faks, bo jeśli nie to kabel telefoniczny będzie
zbędnym wyposażeniem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga funkcji faxu a kabel telefoniczny ma być na wyposażeniu urządzenia - zgonie z opisem
zawartym w zał. Nr 8 do SIWZ, poz. 4. Wykonawca może natomiast, zaproponować parametry urządzenia lepsze
aniżeli opisane w opisie przedmiotu zamówienia - decyzja należy do Wykonawcy.
Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie Zamawiającego - www.zsp2lowicz.pl.
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