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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 2017 r. poz.1579 ), zwanej

dalej  „uPzp”  na  zakup,  dostawę i  uruchomienie  urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu

pn.: "Modernizacja indywidualnej struktury teleinformatycznej, przeznaczonej dla funkcjonariuszy

i pracowników cywilnych – Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych”

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2  uPzp  Zamawiający  przekazuje  pozostałą  części  zapytań,  które

wpłynęły do Zamawiającego w dniu 19.10.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące w prędkości 25 stron A4 mono oraz 12 stron A3 kolor? 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie kopiujące w prędkości 25 stron A4 mono oraz 12 stron A3 kolor?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia były wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych czy wymaga tylko

aby urządzenia posiadały możliwość rozbudowy o taki czytnik?

Odpowiedź:

Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  w  tym  zakresie,  czyli  wymaga  aby  urządzenie  było  wyposażone

w czytnik.

Pytanie 4:

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "zespołu obrazowania"? Zazwyczaj pod pojęciem zespołu obrazowania

występują następujące części: 4 szt bębnów + moduł wywołania + pas transferowy + moduł lasera + elementy

i rolki  prowadzenia papieru + tonery + developery + oraz dyskusyjne może być w tym wypadku czy moduł

skanera i elektronika biorąca udział w tworzeniu obrazu też zaliczają się do tego zespołu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia,  iż  w tym miejscu miał  na myśli  wywoływarkę/wywoływacz – czyli  element zespołu

obrazowania, który jest różnie nazywany przez różnych producentów urządzeń.

Pytanie 5:

Proszę o dopuszczenie nowocześniejszych kserokopiarek wyposażonych w dużo szybsze i nowocześniejsze dyski

elektroniczne SSD o pojemności 32GB. Wielokrotnie szybszy i nowocześniejszy dysk SSD przyspiesza działanie

maszyny  w  szczególności  przyspiesza  działanie  i  reakcję  na  dotyk  wyświetlaczy  LCD,  dostępu  do  danych

przechowywanych na dysku i wszystkich procesów, w których maszyna wykorzystuje dysk do pracy. W SIWZ

zamawiający wymaga starego typu dysku mechanicznego o pojemności 250GB - tego typu dysk jest bardziej



narażony  na  awarie.  Jak  pokazuje  doświadczenie,  duża  pojemność  dysków  nie  jest  wykorzystywana  przez

użytkowników w urządzeniach drukująco-skanujących. W komputerach informatycy zauważyli  tą  zaletę  i  już

praktycznie nie oferuje się nowoczesnych komputerów bez dysków SSD – obecnie podobna zmiana zachodzi

w  urządzeniach  wielofunkcyjnych,  gdzie  najnowocześniejsze  urządzenia  są  już  wyposażane  w  dyski  SSD.

Nawet, żeby zapełnić dysk twardy 32GB standardowo drukowanymi formularzami np. w formacie PDF trzeba by

ich wgrać z 15 000 szt.

Ponadto jeśli z jakiegoś powodu okazało się, że pojemność dysku jest zbyt mała, maszynę można wyposażyć

w dodatkową pamięć dużej pojemności na karcie - równie szybka i obecnie bardzo tania. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 6:

Skaner  -  co  Zamawiający  rozumie  pod  pojęciem  "automatycznego,  jednoprzebiegowego  skanowania

dwustronnego"? Zapis ten nie jest jednoznaczny i jego dwojaka interpretacja ma znaczący wpływ na wartość

ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający  wyjaśnia,  iż  pod  pojęciem  "automatycznego,  jednoprzebiegowego  skanowania  dwustronnego"

rozumie podajnik dokumentów skanujący dokument dwustronnie przy jednokrotnym przebiegu lampy skanera,

bez  konieczności  fizycznego  obracania  dokumentu  w ww.  podajniku,  co  w związku  z  powyższym  pozwala

uzyskać podwójną szybkość skanowania dwustronnego w porównaniu do skanowania jednostronnego.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


