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    Wszyscy Wykonawcy 

 

Dot.:  przetargu na dostawę sprzętu komputerowego, czytników kart pamięci, pamięci USB 

(pendrive), skanerów oraz drukarek i ploterów dla uczniów/uczennic w ramach projektu „Dobry 

zawód - lepsza przyszłość; zajęcia dla uczniów/uczennic radomskich szkół zawodowych w latach 

2011-2013”, ogłoszonego w dniu 19.09.2012r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 355952-2012).  

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przesyłamy odpowiedzi jakie zostały udzielone 
w związku z przesłanymi przez jednego z wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):  
 

Pytanie 1:  „Czy pendrivey z 3 części zamówienia mogą być wyposażone w chipset USB 3.0 
(kompatybilny z USB 2.0) zamiast USB 2.0? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pendrive wyposażone w chipset USB 3.0 pod warunkiem 
kompatybilności z USB 2.0. 

 

Pytanie 2:  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie zapisu „Możliwość automatycznego 
kopiowania dwustronnego na jednostronne i odwrotnie z ADF i z szyby” Zgodnie  
z podanym opisem nie istnieje urządzenie, które umożliwia dwustronne skanowanie  
z szyby, gdyż nie ma możliwości automatycznego odwrócenia oryginału dokumentu po 
umieszczeniu go na skanerze. Prosimy o wyjaśnienie w/w zapisu, gdyż zgodnie  
z posiadaną przez nas wiedzą podany parametr jest błędny. 

 
Odpowiedź:  Intencją Zamawiającego było wykonanie kopii z dwóch kartek na jednej – z ADF- 

automatycznie, a z szyby po pojedynczym ręcznym zeskanowaniu dwóch stron. 
 
Pytanie 3:  „Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia już z rozszerzoną pamięcią do 128 

MB, bez możliwości dalszego rozszerzenia, co pozwoli zaoferować sprzęt o wyższych 
parametrach niż opisane w SIWZ. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń bez możliwości rozszerzenia pamięci. 

   

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

mgr Rafał Czajkowski 
SEKRETARZ MIASTA 

 


