Zegrze Płd., dnia 10 marca 2017 r.

WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów
komputerowych dla Wojskowego Instytutu Łączności, oznaczenie sprawy: ZP-3-17WIŁ

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),
ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
─ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz akcesoriów
komputerowych dla Wojskowego Instytutu Łączności” – oznaczenie sprawy ZP-3-17WIŁ, wpłynęły zapytania od Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
„Dotyczy części III, poz. 7.
Czy Zamawiający dopuści dostawę taśmy izolacyjnej o szerokości 19mm lub 15 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę taśmy izolacyjnej o szerokości 19 mm.
Pytanie nr 2:
„Dotyczy części III poz. 9.
Czy Zamawiający dopuści dostawę osłonki jasnoszarej zamiast białej?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę osłonki zatrzaskowej w kolorze jasnoszarym.
Pytanie nr 3:
„Czy mogę prosić o przesłanie dokładnych modeli taśm do drukarki Zebra, na
podstawie których tworzona była specyfikacja?
Chodzi dokładnie o pozycje 9 i 10 z części I.
Czy model drukarki Zebra ZT41042-T0E0000Z będzie odpowiedni? "
Odpowiedź:
Zamawiający w części I pozycja 10 podał dokładne parametry taśmy do drukarki
etykiet Zebra ZT410 tj. (Taśmy do etykiet termo transferowych 100mm x 450mb
woskowa,
kolor
czarny,
nawinięcie
zewnętrzne,
tuleja
1").
Jednocześnie Zamawiający podaje przykładową taśmę o nr Zebra 02300BK11045.

Zamawiający w części I pozycja 9 podał parametry etykiet do drukarki etykiet Zebra
ZT410, doprecyzowując dane do pozycji Zamawiający podaje dokładne parametry tj. Etykiety termo transferowe wielkość 100x60 druku (102x64 wielkość z obrysem) , waga
3000g., gilza fi 76, Biały papier termiczny ECO, klej akrylowy o standardowej
twardości, 1 rząd, nawój zewnętrzny, rogi zaokrąglone).
Zamawiający potwierdza że zaproponowana do części I pozycja 11 drukarka Zebra
ZT41042-T0E0000Z jest odpowiednia.……………………………………………………
Zamawiający dopuszcza zaproponowaną drukarkę.
Pytanie nr 4:
„Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz techniczno-cenowy, część I – sprzęt
komputerowy, Tabela, pozycja 9, Etykiety termiczne 100x60/3000 g.76 eco klej
akrylowy
1
rząd
nawój
zewnętrzny
kolor
biały
rogi
zaokrąglone.
Wg posiadanej wiedzy jeśli są to etykiety termiczne to nie potrzeba do nich taśm
(kalek).
Czy może mają być etykiety termo transferowe? Prosimy o doprecyzowanie podanej
pozycji”.
Odpowiedź:
Zamawiający w części I pozycja 9 podał parametry etykiet do drukarki etykiet Zebra
ZT410, doprecyzowując dane do pozycji Zamawiający podaje dokładne parametry tj. Etykiety termo transferowe wielkość 100x60 druku (102x64 wielkość z obrysem) , waga
3000g., gilza fi 76, Biały papier termiczny ECO, klej akrylowy o standardowej
twardości, 1 rząd, nawój zewnętrzny, rogi zaokrąglone).

