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RZ.271.7.2023 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p.  na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia pracowni 
dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu  
pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" 
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.7.2023. 

 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, 
że wpłynęły pytania o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 2  
Część 4 pozycja 3  
Opis czytnika dokładnie wskazuje na wycofany egzemplarz w związku z tym czy zamawiający dopuści czytnik 
o parametrach: Specyfikacja: • Źródło światła: 650 +/- 20nm Laser • Materiał wykonania: ABS+PVC • Metoda 
skanowania: ręczne • Potwierdzenie (światło): dioda LED (czerwona, zielona) • Potwierdzenie (dźwięk): dwa 
rodzaje emitowanego dźwięku • Interfejs: USB. Specyfikacja pracy: • Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda • 
Dokładność odczytu [mm]: 0.10-0.825 • Odczytywane kody: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, 
CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, 
pozostałe jednowymiarowe.  
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2  
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część 4 pozycja 3 „Część IV. Dostawa urządzeń fiskalnych”, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 
3 

 
Czytnik kodów 
kreskowych 

Bezprzewodowy laserowy skaner kodów kreskowych 
HD74 instalowany jako wirtualna klawiatura, możliwość 
ustawienia czytnika w tryb Virtual COM. 
Skład zestawu: bezprzewodowy czytnik kodów 
kreskowych, odbiornik USB, kabel do ładowania USB, 
instrukcja w języku polskim. 
Specyfikacja: 
•Źródło światła: 650 +/- 20nm Laser 
•Materiał wykonania: ABS+PVC 
•Metoda skanowania: ręczne 
•Potwierdzenie (światło): dioda LED (niebieska) 
•Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego 
dźwięku 
•Interfejs: USB. 
Specyfikacja pracy: 
•Zasięg odczytu: do 40 metrów na otwartej przestrzeni, 
do 10 metrów wewnątrz budynków 
•Odporność na upadki [m]: 1.5  
•Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda 
•Dokładność odczytu [mm]: 0.10-0.825 

7 sztuk 



•Współczynnik błędu: 1/5 milionów 
•Odczytywane kody: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, 
CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, 
INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, 
MSI, pozostałe jednowymiarowe. 

jest: 
 
 
3 

 
Czytnik kodów 
kreskowych 

Bezprzewodowy laserowy skaner kodów kreskowych 
HD74 instalowany jako wirtualna klawiatura, możliwość 
ustawienia czytnika w tryb Virtual COM. 
Skład zestawu: bezprzewodowy czytnik kodów 
kreskowych, odbiornik USB, kabel do ładowania USB, 
instrukcja w języku polskim. 
Specyfikacja: 
•Źródło światła: 650 +/- 20nm Laser 
•Materiał wykonania: ABS+PVC 
•Metoda skanowania: ręczne 
•Potwierdzenie (światło): dioda LED (niebieska) 
•Potwierdzenie (światło): dioda LED (czerwona, zielona) 
•Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego 
dźwięku 
•Interfejs: USB. 
Specyfikacja pracy: 
•Zasięg odczytu: do 40 metrów na otwartej przestrzeni, 
do 10 metrów wewnątrz budynków 
•Odporność na upadki [m]: 1.5  
•Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda 
•Dokładność odczytu [mm]: 0.10-0.825 
•Współczynnik błędu: 1/5 milionów 
•Odczytywane kody: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, 
CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, 
INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, 
MSI, pozostałe jednowymiarowe. 

 
7 sztuk 

 
 
PYTANIE NR 3  
Część 4 pozycja 6  
Opis wagi dokładnie wskazuje na wycofany egzemplarz wagi w związku z tym czy zamawiający dopuści wagę 
o parametrach: Dwuzakresowa waga sklepowa, z możliwością zasilania akumulatorowego. Wymagane min. 
cechy produktu: • zakres ważenia 6kg /15kg, e=2/5g (standard) • zasilanie sieciowe lub akumulatorowe 
(opcja) • czytelny wyświetlacz • port RS232 umożliwiający współpracę z kasami fiskalnymi • temperatura 
pracy: -10C do 40C 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część 4 pozycja 6 „Część IV. Dostawa urządzeń fiskalnych”, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 
6 

 
Waga elektroniczna 

Dwuzakresowa waga sklepowa, z  możliwością zasilania 
akumulatorowego. 
Wymagane min. cechy produktu: 
•zakres ważenia 6kg /15kg, e=2/5g (standard) 
•zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja) 
•czytelny wyświetlacz 
•port RS232 umożliwiający współpracę z kasami 
fiskalnymi 
•8 klawiszy szybkiego dostępu 
•funkcja przeliczania walut na Euro 
•temperatura pracy: -10C do 40C 
Zasilanie; AC230V; 50/60 HZ lub 6VDC (akumulator 
5Ah); pobór mocy 18W dla zasilania 230V, 3W dla 
zasilania z akumulatora 

 
7 sztuk 



jest: 
 
6 

 
Waga elektroniczna 

Dwuzakresowa waga sklepowa, z  możliwością zasilania 
akumulatorowego. 
Wymagane min. cechy produktu: 
•zakres ważenia 6kg /15kg, e=2/5g (standard) 
•zasilanie sieciowe lub akumulatorowe (opcja) 
•czytelny wyświetlacz 
•port RS232 umożliwiający współpracę z kasami 
fiskalnymi 
•8 klawiszy szybkiego dostępu 
•funkcja przeliczania walut na Euro 
•temperatura pracy: -10C do 40C 
Zasilanie; AC230V; 50/60 HZ lub 6VDC (akumulator 
5Ah); pobór mocy 18W dla zasilania 230V, 3W dla 
zasilania z akumulatora 

 
7 sztuk 

 
PYTANIE NR 4 
Część 4 Pozycja 1  
Czy Zamawiający dopuści Terminal dotykowy z procesorem o maksymalnej częstotliwości 2,42 GHz.? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 u.p.z.p. Zamawiający zmienia zapisy: 
Załącznika nr 1 do Tomu III SWZ Część 4 pozycja 1 „Część IV. Dostawa urządzeń fiskalnych”, który 
otrzymuje brzmienie: 

 
Lp. 

 
Nazwa 

 
Opis 

Ilość 
szt./kpl./ 
zestaw 

było: 
 
1 

Zestaw do obsługi 
kuchni, restauracji i 
baru 

Kompletne urządzenie z ekranem dotykowym przeznaczone 
dla restauracji, barów, sklepów, punktów obsługi klienta, 
składające się z: 
- terminala dotykowego 15" procesor 2,7 GHz,  8 GB RAM, 
120 GB SSD, WINDOWS, 
-  program gastronomiczny do obsługi gastronomii (np. SOGA 
lub Gastro POS lub równoważne), 
 - drukarka fiskalna online + plus drukarka paragonów na 
kuchni, 
 - konfiguracja i wstępne programowanie stanowiska, 
szkolenie.       

1 zestaw 

jest: 
 

1 
Zestaw do obsługi 
kuchni, restauracji i 
baru 

Kompletne urządzenie z ekranem dotykowym przeznaczone 
dla restauracji, barów, sklepów, punktów obsługi klienta, 
składające się z: 
- terminala dotykowego 15" procesor 2,7 GHz , procesor o 
minimalnej częstotliwości 2,42 GHz 8 GB RAM, 120 GB SSD, 
WINDOWS, 
- program gastronomiczny do obsługi gastronomii (np. SOGA 
lub Gastro POS lub równoważne), 
 - drukarka fiskalna online + plus drukarka paragonów na 
kuchni, 
 - konfiguracja i wstępne programowanie stanowiska, 
szkolenie.       

1 zestaw 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi oraz powyższe zmiany na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki zamówienia 
nie ulegają zmianie. 
 
 
 
                 Anna Tokarczyk 
  Przewodniczący  komisji przetargowej 

 


