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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), 

zwanej dalej „uPzp”na zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, 

wraz z instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych 

kolorowych A3 oraz zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca fabrycznie 

nowych urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania, które wpłynęły 

do Zamawiającego w dniu 20.11.2018 r. wraz z wyjaśnieniami w zakresie:  

Zadanie nr 1 - urządzenia kolorowe do formatu A3 

Pytanie 1: 

Czy urządzenia mają być wyposażone w moduł faksu, czy też mają mieć możliwość zainstalowania 

modułu faksu? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do siwz urządzenie ma mieć możliwość odbierania i wysyłania faksów, 

w związku z powyższym zasadne jest aby było wyposażone w moduł faksu. 

Pytanie 2: 

Poproszę określić: czy maszyny mają być wyposażone w działający i uruchomiony czytnik kart 

zbliżeniowych ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do siwz urządzenie ma mieć możliwość uwierzytelniania użytkownika 

zarówno za pomocą indywidualnego kodu PIN jak i za pomocą karty zbliżeniowej EM 125 kHz, 

w związku z powyższym zasadne jest aby było wyposażone w działający i uruchomiony czytnik kart 

zbliżeniowych. 

Zadanie Nr 2 Urządzenia A4 wydruk  Mono 

Pytanie 3: 

W związku z zapisem :   

"Kopiowanie/ kopiowanie w kolorze, automatyczne kopiowanie dwustronne" 

Proszę o wyjaśnienie czy urządzenie ma być do wydruków czarno białych czy kolorowych? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 19.11.2018 r. 

 

 

 



Pytanie 4: 

Czy  urządzenie ma być wyposażone w moduł faksu, czy ma mieć możliwość rozbudowy o opcję faksu? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6A do siwz urządzenie ma mieć możliwość odbierania i wysyłania 

faksów, w związku z powyższym zasadne jest aby było wyposażone w moduł faksu. 

 

Pytanie 5: 

W punkcie " Wydajność tonerów -minimum 10 000 stron. Proszę o wyjaśnienie Czy dostarczone 

urządzenie ma być z tonerem na miń 10 000 stron? Niektóre urządzenia A4 są dostarczane z tonerem 

startowym o mniejszej pojemności, a obsługują tonery o większych pojemnościach ponad 10 000 

wydruków. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami załącznika nr 6A do siwz cyt.: 

„Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

4. Każde dostarczone urządzenie musi być wyposażone w pełnowartościowe tonery o wydajności 

min. 10000 stron A4 zgodnymi z normą ISO/IEC 19752 niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, 

nie dopuszcza się zastosowania materiałów startowych, niepełnowartościowych” 

 

Termin składania i otwarcia ofert dla zadań 1 i 2 pozostaje bez zmian. 
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