Rzeszów, 17.09.2019 r.

Numer sprawy WO-ZP.2311.9.2019

Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na dostawę
drukarek etykiet, czytników kodów oraz oprogramowania na potrzeby systemu EZD

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.), Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie) zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę dostawę drukarek etykiet, czytników kodów
oraz oprogramowania na potrzeby systemu EZD.
TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1:
W załączonym do postępowania Opisie przedmiotu Zamówienia, w treści dotyczącej
„Oprogramowania do digitalizacji dokumentów” Zamawiający zawarł szereg zapisów wskazujących
wymóg współpracy oprogramowania z systemem zarządzania dokumentacją EZD PUW.
Zgodnie z naszą wiedzą system EZD PUW jest całkowicie wspierany przez Ministerstwo Cyfryzacji i
jest aplikacją stworzoną z myślą o polskich użytkownikach, z tego też względu jest aplikacją w pełni
polskojęzyczną. Zgodnie z obowiązującymi standardami dokumentacji urzędowej mamy prawo sądzić,
że dokumentacja która będzie podlegać digitalizacji i obiegowi w systemie EZD PUW w strukturze
Zamawiającego również w znacznej mierze będzie polskojęzyczna.
Prosimy zgodnie z powyższym o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby silnik OCR miał też
możliwość rozpoznawania polskich znaków ?
Czy użytkownik ma mieć również możliwość wybrania polskiego interfejsu oprogramowania ?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

TREŚĆ ZAPYTANIA NR 2:
W załączonym do postępowania Opisie przedmiotu Zamówienia, w treści dotyczącej „Drukarki
Etykiet” Zamawiający zawarł Zapis:
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Parametry drukowania

- szerokość druku max 108mm,
- szerokość zewnętrznej rolki taśmy termotransferowej 127mm;
- szybkość druku 102mm/s
- rozdzielczość 203dpi;

Czy Zamawiający miał tu na myśli średnicę zewnętrzną rolki etykiet? Taśma termotransferowa w
drukarkach biurkowych ma co do zasady mniejszą średnicę.
Poprosimy Zamawiającego o zweryfikowanie tego parametru pod kątem pojawienia się omyłki
redaktorskiej.
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający dokonuje w tym zakresie stosownej zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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