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Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie nr 510292-N-2019 z dnia 2019-02-08 r

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego
udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Dotyczy części nr 3 - DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU:
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH
Pozycja nr 10 - Laminator rolowy
Zwracamy się z prośbą , czy Zamawiający dopuści laminator rolowy o poniższych
parametrach :
Maksymalna szerokość laminowania: 350mm
Maksymalna grubość folii: 250mic
Maksymalna temperatura pracy: 160oC
Prędkość laminacji: 1,1 m/min
Uchwyt na rolki o średnicy gilzy: 2,5cm
Czas nagrzewania: ok 5 min
Moc: 700W
Wymiary urządzenia: 530mm*210mm*220mm
Waga urządzenia: 7kg
Cechy urządzenia
Profesjonalny laminator do laminowania na gorąco i zimno
Numeryczne sterowanie
Idealny do laminowania cenników, banerów, obrazów

Możliwość laminowania jednostronnego i dwustronnego
Możliwość laminowania na zimno
Stabilna, metalowa konstrukcja, estetyczne wykonanie
Idealny dużych punków usługowych, punktów ksero
Opisany przez Zamawiającego laminator jest urządzeniem o zbliżonych
parametrach , jednak jest urządzeniem dużo droższym.

Odpowiedź:
Przedstawione w zapytaniu parametry nie spełniają wymagań Zamawiającego.
Laminator będzie wykorzystywany do szkolenia uczniów i ważne jest aby
posiadał parametry wskazane przez Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

DOT. część III DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK
ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH
poz. 10 Laminator rolowy.

Urządzenie opisane przez Państwa w specyfikacji nie występuje na rynku. Czy
wyrażą Państwo zgodę na urządzenie o podanych poniżej parametrach.
- Szerokość laminowania min. 320mm
- niezależna regulacja temperatury w zakresie 0-150°C dla każdego z wałków
(krok co 1°C)
- zabezpieczenie przed spadkiem temperatury
- wentylator chłodzący
- funkcja automatycznego wyłączenia
- funkcja pamięci
- wyłącznik bezpieczeństwa
- laminacja obustronna
- docinanie foli
- maksymalna grubość foli 250 µm
- Maksymalna prędkość laminacji 5000 mm/min

Odpowiedź:
Informujemy że występują na rynku i są dostępne w sprzedaży urządzenia
opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedstawione w zapytaniu parametry
nie spełniają w pełni wymagań Zamawiającego.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

DOT. część III DOPOSAŻENIE DO PRACOWNI NAUKI ZAWODU: TECHNIK
ORGANIZACJI REKLAMY I TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW
GRAFICZNYCH
poz. 3 Filtr polaryzacyjny

Państwa specyfikacja nie pozwala na dobranie odpowiedniego asortymentu, ze
względu na to, że żaden z dystrybutorów nie podaje takich danych
szczegółowych jak grubość ramki czy grubość całkowita filtra. Czy w związku
z tym mogą Państwo doprecyzować dane dotyczące tego filtra lub podać
urządzenie do którego będzie używane.

Odpowiedź:
Zamawiający dokładnie określił paramenty urządzenia i nie widzi możliwości
jeszcze dokładniejszego opisania urządzenia pod względem parametrów.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż nie jest prawda, iż „żaden
z dystrybutorów nie podaje takich danych szczegółowych jak grubość ramki czy
grubość całkowita filtra”. Producenci podają te parametry przy opisach swoich
produktów.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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