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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 ze zm.), 

zwanej dalej „uPzp” na zakup i dostawa do wskazanego przez Zamawiającego miejsca fabrycznie 

nowych  drukarek monochromatycznych 

 

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

w dniach 13-14.05.2019 r. wraz z wyjaśnieniami:  

Pytania nr 1,2,3,4,5,6: 

1. Czy zamawiający dopuści zmianę parametru – Szybkość druku z wymaganych 40 stron A4/min 

na 35 stron A4/min? 

2. Prośba o wyjaśnienie: 

Czy w wymaganiach dotyczących wydajności tonera i bębna zamawiający miał na myśli dostarczenie tonera 

i bębna, lub alternatywnie cartridge (zespolony toner i bęben)?  

Czy ma to być tylko i wyłącznie cartridge (zespolony toner i bęben)? 

3. Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów wydajności Cartridge (zespolony toner i bęben) 

z wymaganych min. 20000 stron na 18000 stron A4 wg specyfikacji producenta urządzenia zgodnie 

z normą ISO/IEC 19752. 

4. Czy zamawiający dopuści zmianę parametrów wydajności tonera i bębna na: 

toner min. 12.000 stron A4 wg specyfikacji producenta urządzenia, bęben min. 25000 stron A4 

wg specyfikacji producenta urządzenia zgodnie z normą ISO/IEC 19752? 

5. Czy zamawiający dopuści zmianę parametru pojemność podajników z wymaganych min. 500 arkuszy 

na min. 350 arkuszy?  

6. Zamawiający wymaga drukarki laserowej mono bez wbudowanego modułu WiFi.  

Czy zamawiający wyrazi zgodę, na dostarczenie rozwiązania posiadającego wbudowany moduł Wifi  

(jest on montowany na płycie głównej i nie można go odpiąć), ale zostanie trwale wyłączony 

przez producenta urządzenia przed ewentualną dostawą urządzeń do siedziby zamawiającego? 

Żaden użytkownik korzystający z urządzenia, nie będzie miał możliwości jego ponownego uruchomienia.  

Tego typu rozwiązanie jest stosowane przez światowego producenta sprzętu drukującego i było 

akceptowalne w przeszłości w postępowaniach organizowanych przez inne Komendy Wojewódzkie Policji. 

Uzasadnienie: zmniejszenie prędkości druku o 5 stron/min nie wpłynie negatywnie na pracę, a przy takiej ilości 

urządzeń znacząco obniży koszt zakupu. Ponadto różnica w pojemności cartridge na poziomie 2000 stron 

jest znikoma, a pozwoli na oszczędności płynące z późniejszej eksploatacji. Zmniejszenie wydajności tonerów 

i bębnów pozwoli zaoferować urządzenie biznesowe o bardzo niskim koszcie wydruku 1 strony/A4. Wyłączenie 

opcji wifi spowoduje całkowity brak możliwości korzystania z tej opcji. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie 

zaproponowanych zmian. 

 



 

Odpowiedzi na pytania nr 1,2,3,4,5,6: 

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

2. Zamawiający dopuszcza urządzenia, w których zastosowano toner i bęben oddzielnie lub alternatywnie 

urządzenia wyposażone w zespolony toner i bęben (cartridge), materiały eksploatacyjne należy 

dostarczyć odpowiednie do zaoferowanych urządzeń, zgodnie z zapisami w SIWZ. 

3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie 

4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie 

5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie 

6. Ze względu na charakterystykę pracy Stanowisk, gdzie będą użytkowane przedmiotowe drukarki 

nie możemy dopuścić urządzeń z wbudowanym modułem Wi-Fi w związku z powyższym Zamawiający 

podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający dopuści tonery o wydajności 12000 stron? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.  

 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
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