Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

Kraków, dnia 21.11. 2013 roku

PYTANIE - ODPOWIEDŹ NR 2 DO POSTĘPOWANIA NR 8/PN/2013/S
Nr postępowania: 8/PN/2013/S
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „dostawę drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie”.
Zgodnie z wymogami art. 38.ust 2. ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dn. 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający – Sąd
Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie informuję , że w dniu 21.11.2013r. wpłynęło do
Zamawiającego pytanie Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 2:
W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza
drukarkę z interfejsem sieciowym 10/100?

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na modyfikację w/w parametru zgodnie z poniższą informacją:
ulega zmianie poz. 17 załącznik nr 1 do SIWZ w brzmieniu:
17.

Interfejsy standardowe:

USB 2.0 zgodny ze specyfikacją
Hi-Speed, Gigabit Ethernet
(10/100/1000)

ulega zmianie na:
17.

Interfejsy standardowe:

Ethernet10/100Base TX, USB
2.0 Hi-Speed,

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), z uwagi na konieczność
doprecyzowania zapisów SIWZ dokonuje jej zmiany w następujący sposób:
W załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – zamawiający:
-usuwa pozycję nr 8 załącznik nr 1 do SIWZ w brzmieniu:
8.

Poziom hałasu podczas pracy:

max. 55 dBA

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38. Ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też
Zamawiający zawiadamia , iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i
godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

