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Numer referencyj ny nadany sprawie ptzez Zamawtające go i ZsZ ff 1 . 27 z.LI 4

Dotyczy ptzetargv nieograniczonego na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych do Zawodu
technik handlowiec, Sped)tor i logistyk w projekcie ,,Zdobądź doświadczenie zawodowe''
Współfinansowanego przezUnię Europejską w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający informuje w trybie art. 3 8 ust. 2 ustawy Prawo zamowień publicznych z dnia
29 stycznia 2O04t. (Dz' IJ. z 20I0r. Nr 113, poz' ]59 z poźn. zm.) o wpłynięciu w dniu
22.01.2014r pytań do specyfikacji istotnych waruŃów Zamówienia.
Treśó pytań i odpowiedzipontŻej

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr L. Dotyczy części 8 - tester banknotów.

- Czy zamawiający dopuści lampę 4W przy zachowaniu innych parametrów?

odpowiedź:
Zamówięnie ma być zrealizowafie Zgodnie zzapisami SIWZ. Wymagana jest lampa UV 7W.

Pytanie nr 2. Dotyczy części 9 - box kasowy.

- Czy zamawiający uzupełnitę część, o szkic roboczy wymiarowany?

odpowiedŹ:
Zamówięnie ma byc ztealizowane zgodnie zzapisami SIWZ. Zamawiający nie podaje wymiarów
boxu kasowego.

Pytanie nr 3 i 4. DoĘczy części 16 - elektroniczna bramka anĘkradzieżowa podwójna.

- Czy zamawiający dopuszczana ofertowanie systemu w innym wzotze wykończenianiz chrom?
Np. aluminium.

W ramach obecnych na rynku Systemów sygnalizacji WadzieŻy występują 3 technologie'
najczęściej spotykane to RF 8.2MHz oraz AM 58kHz. KaŻda z tych technologii wyróznia się
innym typem etykiety i nię ma systemu hybrydowego, który pozwoliłby na skuteczne
zastosowanie obu rodzajów etykiet w ramach jednego Systęmu. Etykieta RF 8.2MHz (tzw.
papierowa). Etykieta AM 58kHz (tzw. sztywna)

- o jaką więc technologię chodzi Inwestorowi?
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W obu optócz etykiet stosuje się klipsy antyl<radzieżowe (odpowiednich częstotliwości),
system AM jednak jest technologią droższąw zakupie i eksploatacji.

Odpowiedz:
Zamówienie ma byĆ zreaIizowane zgodnie z zapisarni SIWZ. Wymagane jest utządzenie, któIe
spełnia cechy:
-elektronicznabtamkaantyI<tadzieżowapodwójna,
- chromowana
- wykrywanie dla etykiet sztyłłrych i papierowych,
_ kompatybilnaz Systęmęm klipów

Pytanie nr 5. DoĘczy części 20 - sejf meblowy

- Czy zamawiający wymaga zastosowania wszystkich wymienionych systemów zamknięć,
- Czy zarlawiający dopuści przynajmniej dwa systemy
- Czy zamawiający wymaga jeden - wybrany z wymienionych zamków?

Odpowiedź:

zamknięć,,

Zamówienie ma byó zrealizowane zgodnie z zapisami SIWZ. Wymagany jest sejf meblowy
z jednym z wymienionych zamków.

Pytanie nr 6" Dotyczy części 29 - kolektor danych
- Czy zarnawiający wymaga dostarczenia dwóch akumulatorów o podanych pojemnościach czy

też jednego'

odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ wymagany jest jeden akumulator 1 100/1 840 mAh I 3,7V .

Równocześnie informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.
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