URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
NIP: 645-11-05-980, REGON 000526305

Piekary Śląskie, dn. 07.11.2019 r.
BZP.271-68/IG/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w
Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków
do nowych funkcji i wyburzeniami – APTEKA”.

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że w dniu 04.11.2019r. wpłynęły
pytania dotyczące treści SIWZ i udziela odpowiedzi:
I zestaw- Pytania z dnia 04.11.2019r.( odpowiedzi na część pytań)

Załącznik 2B
1.
Czy w związku z niedostępnością na rynku urządzenia skanującego spełniającego wszystkie
wymogi minimalne opisane w punkcie 14 „Skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów” czy
Zamawiający dopuści urządzenie o następujących bardzo zbliżonych parametrach:”
Dane funkcjonalne
Rodzaj czujnika skanowania obrazu

Kolorowe matryce CCD

Źródło światła

Biała matryca LED

Rozdzielczość optyczna

600 dpi

Rozdzielczość
wyjściowa(1)

Kolor (24-bitowy)
Skala szarości
bitów)

(8 Od 50 do 600 dpi
(z możliwością regulacji co 1 dpi, 1200 dpi(2))
W
trybie
monochromatycznym

Wyjściowa głębia kolorów

Kolor: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1bit

Wewnętrzne przetwarzanie obrazu

65536 poziomów (16 bitów)

Funkcje
procesowania
obrazu

Sprzęt

Prostowanie kadrowanie

Oprogramowanie

Wiele obrazów, pomijanie pustej strony, i-DTC, AdvancedDTC, Simplified-DTC, sRGB, automatyczny kolor, prostowanie
kadrowanie, usuwanie dziurek, kadrowanie tabulatur,
oddzielanie góry i dołu, dyfuzja błędów, wahania, usuwanie
efektu mory, podkreślanie obrazu, oczyszczanie kolorów,
usuwanie kolorów (R, G, B, brak, biały, wskazany, nasycenie
kolorów), naprawa krawędzi, redukcja pasów w pionie

Jednostronny: 60
Prędkość
(4)
obr./min
ADF
Kolor
skanowania(3)
(200 dpi / 300 dpi)
Skala
szarości(4)
(A4,
tryb
(5)
Monochromia
portretu)
Podajnik
1,7 s (200 dpi)
Płaski

str./min,

dwustronny:

Pojemność ADF(6)

80 arkuszy (A4: 80 g/m²)

Dzienna przepustowość

4 000 stron

Format
dokumentu

ADF min.

50,8 mm x 54 mm (krajobraz/portret)

ADF maks.(7)

216 mm x 355,6 mm

Długi dokument

210 mm x 5 588 mm (8)

Podajnik Płaski

216 mm x 297 mm

Letter

Od 27 g/m² do 413 g/m² .

Arkusze A8

Od 127 g/m² do 209 g/m² .

Karta(9)

Do 1,4 mm w trybie portretu i krajobrazu(10)

Podawanie
ADF
Gramatura
papieru
(grubość)

120

Interfejs(11)

USB 3.0 (kompatybilność wsteczna)

Minimalna specyfikacja komputera

Sterownik PaperStream IP, procesor i5 2,5 MHz, 4 GB RAM

Specyfikacje fizyczne
Wymagania dotyczące zasilania

Od 100 do 240 V AC ±10 %

Zużycie energii

41 W lub mniej, tryb uśpienia: 1,8 W; tryb gotowości 0,35 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

300 mm x 577 mm x 234 mm

Waga

8,8 kg

Zgodność
z
(12)
ekologicznymi
Środowisko
pracy

wymaganiami

Temperatura

ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver
5–35°C (41–95°F)

Wilgotność względna 20–80 % (bez kondensacji)

Zawartość opakowania

Podajnik papieru ADF, przewód AC, zasilacz sieciowy,
przewód
USB,
instalacyjny
dysk
DVD-ROM,
Przewodnik Pierwsze Kroki

Pakiet oprogramowania

Sterownik PaperStream IP (TWAIN/ISIS), sterownik WIA,
Software Operation Panel, Error Recovery Guide,
PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY
FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent

Opcje

2D Barcode for PaperStream, arkusz nośny, czarna podkładka
dokumentów

Obsługa systemów operacyjnych

Funkcje wykrywania pobrań

Inne funkcje

Windows® 10 (32-/64-bitowy), Windows® 8 / 8.1 (32-/64bitowy), Windows® 7 (32-/64-bitowy), Windows Vista® (32/64-bitowy), Windows XP® (32-/64-bitowy), Windows Server®
2012 (64-bitowy), Windows Server® 2012 R2 (64-bitowy),
Windows Server® 2008 (32-/64-bitowy), Windows Server®
2008 R2 (64-bitowy)
Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, iSOP
(Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna
ochrona skanowanych dokumentów), inteligentna funkcja
podwójnego pobrania (pominięcie ręczne)
Obsługa skanowania wypukłych kart, skanowanie długich
dokumentów, zarządzanie Scanner Central Admin, obsługa
USB 3.0, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection —
inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów),
automatyczne: rozpoznawanie kolorów, wykrywanie formatu
papieru, korekta zakrzywień

Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Załącznik 2C
1.
Dotyczy pozycji 24 .szafa pancerna
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy pancernej o głębokości 400mm+-5%.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
2.
Dotyczy pozycji 30. Pojemnik na papier do rąk
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na papier o pojemności min 400 listków.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
3.
Dotyczy pozycji 34. Szafa metalowa
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szafy z 4 półkami.
Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
4
Dotyczy pozycja 41. Kuchenka elektryczna
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dwupalnikowej kuchenki elektrycznej.
Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
Prace budowlane
1.
Z uwagi na złożony zakres robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia prosimy
Zamawiającego o wydłużenie czasu realizacji do 29 lutego 2020r.

Odpowiedź nr 1 – Prace budowlane – MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia termin realizacji zadania do 29 lutego
2020 r.

III zestaw- Pytania z dnia 04.11.2019r.( odpowiedzi na część pytań)

Odpowiedź nr 1
Zakres robót nie zawiera się wyłącznie w ramach pomieszczeń apteki, dlatego że zakres robót należy
wykonać zgodnie z opisem zamówienia, tzn. w pomieszczeniach apteki, a także w zakresie
podłączenia do apteki mediów, zasilania, pionów, odbiorów, mediów, wentylacji z urządzeniami na
dachu, klap dymowych, drzwi p.poż., integracji instalacji i systemów w istniejącymi na terenie szpitala
oraz pozostałych wskazanych w opisie zamówienia w celu prawidłowego i kompletnego
funkcjonowania apteki. Szczegóły zawarto w szczególności w SIWZ, opisie zamówienia, ST.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający zmienia termin realizacji zadania do 29 lutego 2020 r.

Odpowiedź nr 3
Zamawiający potwierdza powyższe.

Odpowiedź nr 4
Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ i wzoru Umowy.
Uwaga. W pozostałym zakresie, pytania wymagają szerszej analizy, dlatego odpowiedzi na nie
zostaną udzielone w następnej kolejności w możliwie najkrótszym terminie.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w następującym zakresie:
1. W rozdziale 5
Jest:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 31 stycznia 2020r.
Powinno być:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: do 29 luty 2020r.

2. W rozdziale 9:
Jest:
15. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
Nazwa , adres, nr tel./faks
e-mail Wykonawcy

Adresat:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84
Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215

Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną
infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami – APTEKA”.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
12.11.2019 r. godz. 13.00
Powinno być:
16. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
Nazwa , adres, nr tel./faks
e-mail Wykonawcy

Adresat:
Urząd Miasta Piekary Śląskie
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84
Biuro Zamówień Publicznych, pokój 215

Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną
infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami – APTEKA”.
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
14.11.2019 r. godz. 12.00

2. W rozdziale 10
Jest:
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia
12.11.2019 r. do godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 , 41-940 Piekary
Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215.

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta, ul. Bytomska 84, 41940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych pok. 215.
Powinno być:
1.

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 7 należy złożyć w terminie do dnia
14.11.2019 r. do godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 , 41-940
Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 215.

2.

Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
w miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta, ul. Bytomska 84,
41-940 Piekary Śląskie, Biuro Zamówień Publicznych pok. 215.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ewa Grabiarz

