
Szczecin, dnia 22.11.2018 r. 

ZZ-2380-133/18 

 

informacja na stronę internetową 

 

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 21.11.2018 r. wraz z wyjaśnieniami w zakresie:  

Zadania nr 1 – Urządzenie wielofunkcyjne – parametry minimalne (dla zamówienia gwarantowanego i 

opcjonalnego) (zał. Nr 6 do SIWZ/zał. Nr 1 do umowy) 

Pytanie nr 1: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające bębny czarnego o wydajności min. 160 000 stron, 

jeśli zaoferowane zostaną bębny czarne w ilości o sumarycznej wydajności min. 300 000 stron 

oraz czy dopuści urządzenia posiadające bębny kolorowe o wydajności min. 145 000 stron, jeśli zaoferowane 

zostaną bębny kolorowe w ilości o sumarycznej wydajności min. 150 000 stron? 

Uzasadnienie: Większość wiodących producentów urządzeń wielofunkcyjnych tego tym nie oferuje bębnów 

o wymaganych wydajnościach, przez co parametr ten znacząco pogarsza konkurencyjność postępowania.  

Dopuszczenie zmiany poprawiło by konkurencyjność postępowania i wpłynęło na obniżenie cen ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia nieposiadające trybu skanowania do CIFS? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia posiadające tylko jedną kartę sieciową Ethernet 10/100/1000 Mbps? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia pozwalające uwierzytelniać użytkownika za pomocą karty zbliżeniowej 

INDALA?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 



Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenia nieposiadające możliwości odbioru faksu do e-mail? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

Pytanie nr 6: 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 03.12.2018 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

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