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WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem
jest
dostawa
wielofunkcyjnych
urządzeń
kopiujących
(nr sprawy:106/U/11).
Działając na podstawie art. 38 ust.3 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dalej zwaną Pzp, uprzejmie informuję, iż dnia 24 i 25 listopada
2011 r. do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytań w nim zawartych wraz
z wyjaśnieniami udzielanymi przez Zamawiającego.
PYTANIE 1:
Jakość wydruków kolorowych zależy nie tylko od rozdzielczości (ilości punktów) ale
w głównej mierze od głębi kolorów (ilość bitów). Poprzez ilość przekazywana jest informacja
o ilości odcieni danego koloru jakie może urządzenie odtworzyć. Czy wyrazicie Państwo
zgodę na zaoferowanie urządzenie wielofunkcyjnego spełniającego i przewyższającego

wszystkie pozostałe wymagania, które pracuje w rozdzielczości 600x600 dpi w technologii 4
bitowej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający

informuje,

że

nie

dopuszcza

urządzenia

drukującego

maksymalnie

w rozdzielczości 600x600 dpi. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza 4 bitową
technologię wydruku.
PYTANIE 2:
Czy szybkość druku czarno-białego i w kolorze dotyczy formatu A4 czy A3?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że szybkość druku laserowego czarno-białego i w kolorze dotyczy
formatu A4.
PYTANIE 3:
Proszę o wyjaśnienie czy parametr: „Finiszer – pojemność minimum 25 kartek” należy
rozumieć jako minimalną ilość zszywanych kartek przez finiszer?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, że parametr „Finiszer – pojemność minimum 25 kartek” należy
rozumieć jako układ zszywający jednocześnie minimum 25 kartek.
PYTANIE 4:
Zwracam się z prośbą o sprecyzowania szczegółowego opisu zamówienia. W pkt. 2
zamawiający wymaga dostarczenia 6 tonerów czarnych i 4 kpl. tonerów kolorowych. Czy
dostawa materiałów tyczy się do całego przedmiotu zamówienia (5 szt. urządzeń), czy jest to
ilość podana do dostarczenia dla 1 urządzenia i ilość 6 czarnych i 4 kpl. kolorowych tonerów
należy pomnożyć przez 5 szt.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż zapis w pkt 2 Załącznika nr 1 do SIWZ w brzmieniu:
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"2. Dołączone materiały eksploatacyjne
a) 6 tonerów czarnych
b) 4 komplety tonerów kolorowych"
dotyczy pojedynczego urządzenia wielofunkcyjnego. W związku z tym każde z pięciu
wielofunkcyjnych urządzeń kopiujących należy dostarczyć z oddzielnym zestawem 6 tonerów
czarnych i 4 kpl. tonerów kolorowych.

str. 3

