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Wykonawcy: 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
urządzenia wielofunkcyjnego 

 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną 
dalej „ustawą Pzp”, przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami 
złożonymi w przedmiotowym postępowaniu: 

Czy Zamawiający w pkt. 4 (Opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza możliwość 
zaoferowania urządzenia, które drukuje w rozdzielczości 2400 x 2400 dpi, 
najwyższej rozdzielczości druku oferowanej na rynku w segmencie druku 
cyfrowego, zbieżnej z tą, jaką stosuje się w naświecaniu płyt offsetowych, przy 
dostępnej gradacji skali szarości 256 odcieni? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało ww minimalną gradację 
kolorów ze względu na konieczność drukowania różnego typu materiałów, o jak 
najlepszym jakościowo odwzorowaniu kolorów, tym samym podtrzymuje zapisy 
SIWZ. 

Czy Zamawiający w pkt.11 (Opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza 
urządzenie o szerokości łącznej dla urządzenia i modułów podająco – 
wykańczających 279,4 cm? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ dotyczące wymaganych gabarytów ze 
względu na warunki lokalizacyjne Sekcji Poligrafii. 

 

Czy Zamawiający w pkt. 13 (Opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza, aby 
podajnik o pojemności łącznej 2000 arkuszy posiadał nadmuch powietrza dla 
stosu, a w pozostałych kasetach o pojemności łącznej 1900 arkuszy papier 
był sezonowany dzięki obiegowi powietrza wewnątrz urządzenia i pracujących 
wentylatorów chłodząco – stabilizujących? 

Odp. Zamawiający wymaga, aby kondycjonowaniu podlegał cały papier znajdujący 
się w podajniku, ze względu na specyfikę pracy, tym samym podtrzymuje zapisy 
SIWZ. 

Czy Zamawiający w pkt. 14 (Opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza, aby 
podajnik oryginałów pozwalał na pobranie 250 arkuszy, w zakresie gramatur 
40 – 200 gsm, oraz dopuszcza, aby prędkość skanowania była obniżona do 81 



stron A4 (simplex, odbitka czarno-biała) i do 51 A4 (simplex, kolor) a skaner 
wyposażony w jedną głowicę skanującą? Ponadto, czy Zamawiający 
dopuszcza, aby rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi, była rozdzielczością 
maksymalną skanera? 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Czy Zamawiający w pkt. 16 (Opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza, aby 
kontroler wydruku był wyposażony w procesor klasy 2.8 GHz Core DUO 
E7400 Intel Xeon? Inne parametry kontrolera zostaną natomiast podwyższone 
m.in. w zakresie dostępnej pamięci RAM do 8 GB.  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza aby procesor kontrolera był niższej klasy niż 
podano w SIWZ. Zamawiający dopuszcza aby pamięć RAM kontrolera miała 8 GB 
ponieważ jest to zgodne z warunkami SIWZ. Ponieważ Zamawiający przewiduje 
eksploatację urządzenia przez okres co najmniej 7 lat dlatego wymaga aby 
kontroler urządzenia wyposażony był w najnowocześniejsze, dostępne na rynku 
podzespoły. 

 

Czy Zamawiający w pkt. 18 (Opis przedmiotu zamówienia) dopuszcza, aby 
oferowane urządzenie posiadało minimalną pojemność tac odbiorczych 3500 
arkuszy? Wymagane przez Zamawiającego, łączne pojemności kaset 
urządzenia to 3000 arkuszy, a więc pojemność finiszera 3500 arkuszy w pełni 
pokrywa zapotrzebowanie na wykładanie zadrukowanych arkuszy. 

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


