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Odpowiedzi na pytania zwiqzane z SIWZ.

Pytanie 1 do Zamawiajqcego : Zamawiajqcy w rozdziale VI StWZ wymienia dokumenty,
ktore oferent musi przedstawic w ofercie. Dodatkowo w tym tez rozdziale w 4. Dokumenty
sktadane przez wykonawcow wyst^pujqcych wspolnie w punkcie 6) wymienia: 6)
Informacjq z Banku potwierdzajqcq wysokosc posiadanych srodkow finansowych lub
zdolnosc kredytowq sktada jeden wykonawca, jesli spetnia warunek samodzielnie. Jezeli
wykonawcy spetniajq ten warunek tqcznie sktadajq informacje na kwoty proporcjonalne do
zakresu wykonywanych prac.
Prosimy o odpowiedz czy ten dokument jest wymagany do oferty?

Odpowiedz: Dokument nie jest wymagany

Pytanie 2 do Zamawiajqcego: Zamawiajqcy w czeicl 3 Skrzynno w zatqczniku 3.3c w pozycji Ekran
projekcyjny wymaga ekranu o rozmiarze 192 x 192 cm 1 proporcjach 4:3 co jest niemozliwe do
spetnienia i wydaje siQ bye btedem w SIWZ gdyz poprawna wartoil zaptsana jest w przypadku
zatqcznika 3.3a.

Czy Zamawiajqcy dopuici ekran o wymiarach 192 x 146 cm (takich jak zapisane w Jan6w zatqcznik
3.3a)7

Odpowiedz: Zamawiajqcy zmienit SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3: Dostawa komputera przenosnego - laptop dla oddziatow przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej w Skrzynnie, Janowie, Okalewie.

Zamawiajqcy w pkt. 1.3 opisat wymagania dotyczqce zainstalowanej pami^ci 4 GB z mozliwosci^
rozbudowy do 32 GB.

W zwi^zku z faktem, iz takie wymagania znacza_co ograniczaj^ zakres zaoferowania laptopa
spetniaja_cego ten wymagania, w szczegolnosci ograniczajq si^ praktycznie do 2 modeli b$da,cymi

laptopami tak zwanymi stacjami roboczymi wnioskujemy o zmianq parametrow na nast^pujqce:

Zainstalowana pami^c RAM MINIMUM 4 GB z mozliwosci^ rozbudowy do 16 GB.

Odpowiedz: Zamawiajqcy zmienit SIWZ w tym zakresie.
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Pytanie 4:

Dostawa komputera przenosnego - laptop dla oddziatow przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w

Skrzynnie, Janowie, Okalewie.

Zamawiajqcy w pkt. 5.3 opisal wymagania dotycza.ce ekranu: Ekran dotykowy. W zwia.zku z faktem, iz

nie znalezlismy w ofercie producentow laptopa, ktory spetnitby wszystkie wymagania stawiane w

SIWZ, mie.dzy innymi mowia.ce o rozbudowie pamieci do 32 GB oraz majqcy ekran dotykowy wnosimy

o wykreslenie zapisu o ekranie dotykowym.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienit SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5:

Dostawa drukarki dla oddziatow przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie, Janowie,

Okalewie.

Zamawiajqcy w pkt. 1.5 opisat wymagania: Kaseta na papier gramatury 52-160 g/m2 o pojemnosci

minimum 250 arkuszy, podajnik re.czny na 50 arkuszy.

W zwiqzku z faktem, iz nie znalezlismy w ofercie producentow drukarki, ktory spelniaiby wszystkie

wymagania stawiane w SIWZ, w szczegolnosci parametr ,,Kaseta na papier gramatury 52-160 g/ m2

Wnosimy o zmiane. zapisu na:
Kaseta na papier gramatury 60-163 g/m2 o pojemnoici 250 arkuszy, podajnik rqczny na 50 arkuszy.

Odpowiedi: Zamawiajqcy zmlenH SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 6:
Dostawa radioodtwarzacza dla oddziat6w przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie

W zwiazku z faktem, iz nie znaleili$*my w ofercie producentdw radioodtwarzacza, ktdry spetniatby
wszystkie wymagania stawiane w SIWZ, w szczegdlnoici parametr „ czytnik kart SD" Wnosimy o
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wykreslenie zapisu dotyczqcego czytnika kart SD lub przyjecie zapisu ,,czytnik kart SD na kablu
USB".

Odpowiedz: Zamawiajqcy zmienit SIWZ w tym zakresie.

W O JT.
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