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      Znak: PO.II.370.14.19 Szczecin, dnia 8 lipca 2019 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

 

 

dotyczy: 

postępowania nr PO-II.370.14.19 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 

„Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w zakresie 

rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m- Dostawa 

sprzętu teleinformatycznego dla członków Zespołu” 

 

W dniu 17 czerwca 2019 roku wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:  

 
Pytania 

1. Czy Zamawiający dopuści w części 2 urządzenie wielofunkcyjne posiadające czas 
wydruku pierwszej strony równy 7 sekund ( o 1 sekundę dłuższy niż określony przez 
Zamawiającego)?. 
  

2. Czy Zamawiający dopuści w części 2 urządzenie posiadające 2 kasety na papier z czego 
jedna obsługująca maksymalny format A4 a druga SRA3 oraz podajnik ręczny do obsługi 
formatu SRA3 oraz banerów o długości do 122cm (aktualne zapisy SIWZ wskazują aby 
maszyna obsługiwała format SRA3 tylko dla skanera a pominięto możliwość włożenia 
takiego papieru do kasety w celu kopiowania lub drukowania na formacie SRA3)? 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej w przedmiotowym 

postępowaniu, wyjaśnia co następuje: 

 
Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne posiadające czas wydruku pierwszej strony 

równy 7 sekund. 

Odpowiedź na pytanie 2 

Zamawiający wymaga w urządzeniu dwóch kaset uniwersalnych do obsługi formatów A3 i A4. 
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Wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić 
przy sporządzaniu i składaniu oferty. 
 
Zmiany nie powodują zmiany treści ogłoszenia. 
 
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Miejsce składania ofert pozostaje bez 
zmian. 
 
 
 
 

Przemysław Lenard 

          Z up. Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 

           /podpisano podpisem kwalifikowanym/  


