
ZP-2380-170-7/ 1633/2016 Katowice, dnia 24.06.2016r.

egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na: „Zakup  i  dostawa  akcesoriów  komputerowych  dla  LK,  CBŚP,  BSW,
KMP/KPP i KWP Katowice” wpłynęło zapytanie i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela
następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W/w  postępowaniu  w  wymaganiach  zał.  nr  3  do  SIWZ  Zamawiający  pisze:
poz. 69 Pamięć RAM 8 GB DDR3L - 1600 SODIMM dla QNAP x51 x53 sztuk 1a dystrybutor informuje:  zwracam
uwagę, że w każdy slot QNAPa musi mieć włożoną tą samą pamięć.  Tj, jeżeli QNAP ma domyślnie 4GB RAM, to w
środku są 2 kości po 2GB. W tym przypadku jak Zamawiający chce mieć 8GB RAM, to musi kupić 2x po 4GB - oba slo-
ty muszą być zajęte. Zwracam się więc z zapytaniem czy Zmawiający dobrze dobrał ilość i tym pamięci ?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający określił w załączniku szacunkowe ilości które może zakupić. Poszczególne dostawy będą reali-
zowane sukcesywnie wg. bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Pytanie nr 2
W/w  postępowaniu  w  wymaganiach  zał.  nr  3  do  SIWZ  Zamawiający  pisze:
poz.  12  Czytnik kodów kreskowych bezprzewodowy o funkcjonalności  minimalnej  jaką posiada Numa BL-5200ZB
sztuk 4 Zwracam się z zapytaniem czy z uwagi na niedostępność w/w czytnika na rynku polskim zamawiający dopuści
model : Bezprzewodowy czytnik kodów HDWR HD21  którego specyfikacja znajduje się na stronie :  http://hdwr.pl/pa-
ges/hardware/scanners/HD21.aspx 

Bardzo proszę o ustosunkowanie się do moich obu zapytań oraz odpowiedź zwrotną.

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czytnika HDWR HD21 jednocześnie modyfikuje w niniejszym zakresie

załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy.

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy Pzp przesuwa
termin składania ofert  oraz  wnoszenia  wadium  na dzień  30.06.2016r  na  godzinę  10:00.  Otwarcie  ofert  zostaje
przesunięte na dzień 30.06.2016r na godzinę 10:30. 
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