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 18.03.2019 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
W pozycji 44 (pozycja w budżecie) Zamawiający wyspecyfikował urządzenie wielofunkcyjne którego
parametry wskazują na urządzenie HP Inc. OfficeJet Pro 7740 AiO, które jest urządzeniem atramentowym,
a nie jak w nazwie towaru wskazano urządzenie laserowe. Ponadto w specyfikacji wymagane jest
urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne a pozostałe parametry wskazują n urządzenie kolorowe.
Prosimy o doprecyzowanie tych parametrów oraz dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia
atramentowego HP Inc. OfficeJet Pro 7740 AiO. W związku z tym że Zamawiający ma ograniczony
budżet dopuszczenie urządzenia atramentowego znacznie obniży koszt urządzenia.
Odpowiedź:
Poprawiono specyfikacje na dokładnie określającą rodzaj i parametry urządzenia. Jest to urządzenie
wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne z obsługą formatu A3.
Pytanie 2: W pozycji 69 (pozycja w budżecie) Zamawiający wymaga tablicy która ma posiadać USB 2.0 i
USB 3.0. Post USB w tablicy służy jedynie do podłączenia z komputerem, w związku z tym nie ma
znaczenie jego przepustowość. Producenci tablic nie określają standardu postu USB. W związku z tym
prosimy o modyfikację tego zapisu i zmianę na zapis „wbudowane interfejsy: USB".
Odpowiedź:
Specyfikacja określa interfejsy jakie powinna obsługiwać tablica. Jest to obsługa zarówno interfejsów USB
2.0 jak i USB 3.0. Zmodyfikowano specyfikacje, poprawiając w niej informacje o wymaganej obsłudze
interfejsów.
Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na stronie Zamawiającego - www.zsp2lowicz.pl.
Jerzy Zabost
Dyrektor ZSP nr 2 w Łowiczu

