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Numer sprawy WO-ZP.2311.9.2019  
 

                                                                    ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

ZMIANA 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę drukarek etykiet, czytników kodów oraz oprogramowania na potrzeby 

systemu EZD, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. ze zm.), Zamawiający (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) 

zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udostępnia dokonaną zmianę  

na stronie internetowej.  

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach 

Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ: 

 

 w zakresie dotyczącym opisu OPROGRAMOWANIA DO DIGITALIZACJI 

DOKUMENTÓW  pkt I ppkt 3) Załącznika Nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Lp.  

 

Opis wymaganych parametrów  

 

1.  

 

- Oprogramowanie do skanowania i optymalizacji dokumentów, współpracujące z Systemem EZD PUW  

   https://ezd.gov.pl/www/index . 

 

- Musi być kompatybilne ze skanerami jakie posiada zamawiający tj. Fujitsu fi-7160 lub Brother PDS5000. 

 

- Powinno posiadać pełną kompatybilność z systemem EZD PUW w wersji min 3,81. 

 

- Oprogramowanie musi posiadać następujące funkcje: 

 

 separowanie dokumentów poprzez rozpoznawanie kodów kreskowych, separowanie czystą kartka, ilością 

skanów (zdefiniowana ilością stron), 

 separowane dokumenty po zatwierdzeniu są automatycznie eksportowane do systemu EZD, 

 zapewnia automatyczny OCR zeskanowanych pism, 

 daje możliwość zeskanowania pojedynczej strony lub całej ilości dokumentów, 

 oprogramowanie pozwala na import dokumentów z dowolnego wskazanego folderu w celu ich digitalizacji, 

 oprogramowanie pozwala na eksport pojedynczych dokumentów oraz całej serii po digitalizacji do EZD lub 

wskazanego folderu, umożliwia dodawanie lub usuwanie pojedynczych stron w dokumencie, zmianę 

poszczególnych zeskanowanych dokumentów po ich digitalizacji, daje możliwość automatycznej rotacji 

skanowanych dokumentów, 

 rozpoznawanie min 20 różnych kodów na jednej stronie typu code 128; 39; 93, codebar, aztec, QR itp. oraz 

ich indeksowanie, 

 wytwarzanie plików pdf oraz pdf przeszukiwany, tiff, 

 pozwala na wybór podajnika skanera, wybór rodzaju skanowania,  

 

- Licencja musi być bezterminowa z możliwością jej przeniesienia na inny sprzęt w przypadku awarii. 

 

- Wsparcie techniczne zapewniające pomoc i dostęp do aktualizacji min. 12 miesięcy. 

 

- Oprogramowanie kompatybilne z systemami Windows® 7 32/64 bit, Windows® 8 32/64 bit, Windows® 10 32/64 

bit. 

 

- Silnik OCR oprogramowania musi rozpoznawać polskie znaki. 

 

- Interfejs oprogramowania: język polski lub angielski. 

 

https://ezd.gov.pl/www/index
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 w zakresie dotyczącym opisu DRUKARKI ETYKIET  pkt I ppkt 1) Załącznika Nr 1 do SIWZ 

punkt 3 tabeli otrzymuje brzmienie: 

 

 

 
3  

 

 
Parametry drukowania  

 
- szerokość druku max 108mm, 

- szybkość druku 102mm/s 

- rozdzielczość 203dpi; 

 

 

PONADTO: 

W następstwie zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

23 września 2019 roku godz. 11 
00

. W związku z tym, otwarcie ofert nastąpi dnia 23 września 2019 

roku o godz. 11 
30

 

W KONSEKWENCJI: 

Rozdz. XI pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, 

nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem:  

«Oferta na dostawę drukarek etykiet, czytników kodów  

oraz oprogramowania na potrzeby systemu EZD 

WO-ZP.2311.9.2019  

–  nie otwierać przed dniem 23 września 2019 roku do godz. 11 
30

»  

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

Rozdz. XII pkt 1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2019 roku o godz. 11 
00

 (decyduje data  

i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego). 

Rozdz. XII pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2019 roku o godz. 11 
30 

w siedzibie Zamawiającego  

tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, 

pokój nr 203. 
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ZMIANA TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami jest wiążąca 

dla Wykonawców. W każdym miejscu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 

kiedy jest mowa o zakresie, który został zmieniony, rozumie się przez to treść nadaną po zmianie. 

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami obowiązuje  

bez zmian. 

Rzeszów, 17.09.2019  

 

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

Tomasz Czop 

 


