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dnia 171ipca

201 9r.
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ODPOWIEDŹ
na

Szanowni

Państwo,

Uprzejmie

informujemy,

iż

o wyjaśnienie

zapisu

prowadzonym

na podstawie

Zamówień

Pytanie

w sprawie

w dniu 12.07.201

specyfikacji

Publicznych

nieograniczonego,

zapytania

istotnych

przepisów

na:,,Dostawę

warunków

wpłynęła

zamówienia,

z dnia

r. poz. 1986

sprzętu

w postępowaniu

29 stycznia
z późn.

prośba

2004

zm.)

w trybie

roku

Prawo

przetargu

komputerowego"

nr 26

Czy zamawiający
dopuszcza
składanie
technologiach
druku atramentowego
?
W/ w Urządzenia

drukujące

eksploatacji

są bardziej

oraz

wydzielają

ozonu

Stanowisko

czy też

technologiach

Pytanie

27 Dot.

wydruku

1 strony

Zmiana

powyższego

urządzenie

i nie wspominając

o zużyciu

ofert

pracują

energii

w przedmiotowej

na składanie

w ogólnej

w jakiej

kwestii

(np. nie

elektrycznej

)

jest następujące:

na urządzenia

drukujące

w

atramentowego

składanie

nie większy

niż

parametru
cenie

(wyjaśnienia)

Zamawiający

są tańsze

w nowych

55.

dopuści

w niższej

Stanowisko

druku

drukujące

dla środowiska

Zamawiająceqo

Zadanie

- Czy Zamawiający

Pytanie

ciepła

na urądzenia

atramentowej

Ekologiczne

nie dopuszcza

nowych

ofert

w technologii

(wyjaśnienia)

Nie, Zamawiający

ofert

na urządzenie

drukujące

gdzie

czas

8 sekund.?
pozwoli

dostawcom

i nie wpływa

na komfort

Zamawiająceąo

podtrzymuje

postanowienia

zaoferować
pracy

równie

wydajne

użytkownika.

w przedmiotowej

kwestii

jest następujące:

SIWZ.

28

- Czy Zamawiający
tonerem

(tzw.

W takim

wypadku

ponosił

dodatkowych

Stanowisko

zgodzi

Cartridge)

(tzw.

się na zaoferowanie

zgadza

urządzeń

z bębnem

zintegrowanym

z

?

urządzenie
kosztów

(wyjaśnienia)

Zamawiający
tonerem

9r. do Zamawiającego

ustawy

(t.j. Dz. U. z 2018

SIWZ

nie wymaga

wymiany

związanych

z jego

Zamawiająceqo

się na zaoferowanie

bębnów
zakupem

w przedmiotowej
urządzeń

a zamawiający

nie będzie

i instalacją.
kwestii

z bębnem

jest następujące:

zintegrowanym

Cartridge).
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- Czy dla zamawiającego
parametr ińterpolacji skanów (tzn. poprawa elektronicznej
(nie optyczna) jakości skanowanych
na urządzeniu
wielofunkcyjnym
do
rozdzielczości
'l 9200 x 19200 jest faktycznie
uzasadniona
?
- Czy zamawiający
skołoni się do rezygnacji z w /w wymogu ?
W wymieniony
parametr ogranicza
konkurencję
sugerując
jednego producenta
sprzętu.
Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiający
interpolowana

Zamawiająceqo

rezygnuje z wymogu
19200 x 19200 dpi.

w przedmiotowej

parametru

kwestii

rozdzielczości

jest następujące:

skanowania

Pytanie

29 Dot. Zadanie
56
- czy Zamawiający
dopuści do zaoferowania
rozdzielczości
drukowania
600x600dpi?

Stanowisko
Zamawiający

(wyjaśnienia)
podtrzymuje

urządzenia

Zamawiająceqo
postanowienia

w optycznej

drukującego

w przedmiotowej

kwestii

jest następujące:

SIWZ.

- czy Zamawiający
dopuści do zaoferowania
urządzenia
drukującego
850 arkuszy
w podajniku (szufladzie)
na papier ?
Powyższe
zmiany parametrów
nie będą istotnie wpływać na komfort
użytkowników
i pozwolą
oferentom
i Państwu zachowanie
uczciwej
Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiająceąo

w przedmiotowej

Zamawiający
dopuszcza
do zaoferowania
urządzenia
arkuszy w podajniku (szufladzie)
na papier.

kwestii

drukujące

z pojemność
pracy
konkurencji.
jest następujące:

z pojemnością

850

Pytanie 30 Dot. Zadanie
57
- czy Zamawiający
dopuści składanie ofert na urządzenie
drukujące z czasem
wydruku 1 -szej strony do 5,9 sek ? - Aktualnie zamawiający
wymaga aby
czas wydruku 1-szej strony to 5,5 s
W/w zmiana tego parametru
nie wpłynie w żaden
sposób na komfort pracy
użytkownika.
Stanowisko
Zamawiający

(wyjaśnienia)
podtrzymuje

Zamawiająceqo
postanowienia

w przedmiotowej

kwestii

SIWZ.

- Czy Zamawiający
dopuści składanie ofert na urządzenia
drukujące
tonerów
do 5000 stron - startowy oraz 20 000 stron - regularny ?
Stanowisko
Zamawiający

(wyjaśnienia)
podtrzymuje

Zamawiająceqo
postanowienia

jest następujące:

w przedmiotowej

kwestii

z wydajności

jest następujące:

SIWZ.

- Czy Zamawiający
zgodzi się na zaoferowanie
tonerem (tzw. Cartridge)
?
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urządzeń

z bębnem

zintegrowanym

z

W takim
ponosił

wypadku
urządzenie
dodatkowych
kosztów

Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiający

wymiany

związśnych

z jego

Zamawiająceqo

dopuszcza

wydajność
nie będzie
wym IOO OOO stron.

nie wyr;paga

bęben
mniejsza

w przedmiotowej

zintegrowany
niż

bębnów
a zamawiający
zakupemiinstalacją.

z tonerem

podana

w zapisach

kwestii

jest następujące:

pod warunkiem
SIWZ

czyli

- Czy Zamawiający

dopuści
składanie
ofert na urządzenie
drukujące
rozbudowy
do co najmniej 1 GB?
producentów
drukarek
pamięć 512 MB jest wystarczająca

nie będzie

przy

że

jego

pokryciu

5%

z pamięcią

512

do obsługi

sprzętu

MB z opcją
Zdaniem
drukującego

tej klasy,

Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiający

Niniejsza

staje

na zaoferowanie

Zamawiająceqo

podtrzymuje

zmiana

Zamawiający

a pozwoli

postanowienia

się integralna

nie przedłuża

terminu

urządzeń

w przedmiotowej

niższej

cenie

kwestii

zakupu

jest następujące:

SIWZ.

częścią

SIWZ.

składania

ofert.

Zamawiający
DYREKTOR
twowych

7k1adnsic
L.asów.P
Szpahouishi
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