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Radom, 20.09.2018r.  
BZP.271.1.573.2018.EF 

                               
WSZYSCY WYKONAWCY 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drukarki i czytników (skanerów) kodów 
kreskowych, ogłoszonego w dniu 14.09.2018r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: 
http://www.bzp.uzp.gov.pl pod numerem 616296-N-2018). 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamieszczamy odpowiedzi jakie zostały 
udzielone w związku z przysłanymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi w/w przetargu (pisownia 
oryginalna): 

PYTANIE 1 

pytanie dotyczy drukarki kodów kreskowych: 

Rodzaje druku: termiczny i termotransferowy Rozdzielczość drukowania: min. 300dpi SzerokośĆ druku: nie 
mniej niż 108mm 

Długość druku: nie mniej niż 991mm - czy wymagana jest aż tak długa etykieta? czy wystarczy długość 
etykiety 762 mm? 

Rodzaje interfejsu: USB, RS-232 Drukowane kody kreskowe: 1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, 
Code 128, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2-of-5, Logmars, Plessey, Postnet, UPC-A, UPC-E, UPC i 
rozszerzenia 2- lub 5- cyfrowe EAN 2D: MaxiCode, PDF417, QR Code Dołączone oprogramowanie: aplikacja 
do projektowania etykiet Gwarancja: Min. 2 lata 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający określił parametry minimalne w SIWZ i je podtrzymuje, a więc nie wyraża zgody na ich 
zmianę. 

PYTANIE 2 

oraz pytanie o czytniki: 

Zasięg działania bezprzewodowego: >= 200 metrów na otwartych przestrzeniach - czy wymagana jest aż 
taki zasięg? czy wystarczy do 100m? >= 40 metrów w pomieszczeniach. Czytnik (skaner) powinien 
posiadać wbudowaną pamięć w której można zapisać: min. 5000 kodów -  czy wymagana jest aż tak duża 
pamięć kodów? czy pamięć kilkuset kodów wystarczy?Czytnik (skaner) powinien odczytywać wszelkiego 
rodzaju kody kreskowe, powinien czytać również kody odwrócone. Czytnik (skaner) powinien zapewnić 
dwa tryby pracy: Rzeczywisty. Skanowane kody są wysyłane do komputera od razu po zeskanowaniu 
Zapamiętywanie. Kody są zapamiętywane w czytniku (skanerze) i "zrzucane" do komputera po 
zeskanowaniu kodu sterującego. Źródło światła: Laser Metoda skanowania: ręczne Sygnalizacja: 
dźwiękowa i optyczna Bateria: min. 1200 mAh Interfejs: USB Czytnik (skaner) kodów kreskowych powinien 
zapewniać odczyt: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93 oraz pozostałych 
najpopularniejszych rodzajów kodów kreskowych 1D Gwarancja: Min. 2 lata  
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do pierwszego zapytania dotyczącego zasięgu działania 
bezprzewodowego: >= 200 metrów na otwartych przestrzeniach, określił parametry minimalne w SIWZ i je 
podtrzymuje, a więc nie wyraża zgody na ich zmianę. 

Natomiast w odniesieniu do kolejnego pytania dotyczącego czytnika (skanera) Zamawiający wyraża zgodę 
na zmianę, aby czytnik (skaner) posiadał wbudowaną pamięć, w której można zapisać min. 1000 kodów. 

 
 

W związku z udzieloną odpowiedzią na w/w pytania oraz koniecznością wprowadzenia zmian  
w SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
dotychczasowy zapis w pkt. III SIWZ (tabeli) dotyczący bezprzewodowego czytnika (skanera) 
kodów kreskowych w brzmieniu: 

Czytnik (skaner) powinien posiadać wbudowaną pamięć w której można zapisać: min. 5000 kodów 

zastępuje się następującym zapisem: 

Czytnik (skaner) powinien posiadać wbudowaną pamięć w której można zapisać: min. 1000 kodów 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, 
przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 26.09.2018 r., godz. 09:00. Jednocześnie 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2018r. o godz. 09:30. 

W związku ze zmianą terminu, Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
24.09.2018r., do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

„Oferta na dostawę drukarki i czytników (skanerów) kodów kreskowych, 
znak BZP.271.1.573.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 24.09.2018r. godz. 10:30” 

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście 
od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można 
było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, 

zastępuje się zapisem: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
26.09.2018r., do godz. 09:00. 
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2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać 
oznaczenia: 

„Oferta na dostawę drukarki i czytników (skanerów) kodów kreskowych, 
znak BZP.271.1.573.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 26.09.2018r. godz. 09:30”  

 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres: 

Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 (wejście 
od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, aby można 
było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 

 

w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu: 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 24.09.2018r.  
o godz. 10:30. 

zastępuje się zapisem: 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 26.09.2018r.  
o godz. 09:30. 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Michał Michalski 

SEKRETARZ MIASTA 


