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Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 roku 

GF/ZP-4/2012 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego   

 

WYJAŚNIENIA 

 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 119, poz. 759 ze zm.), zwanej 
dalej: „ustawą Pzp”, przekazuje następujące informacje w związku z zapytaniami złożonymi 
w przedmiotowym postępowaniu:  
 
Pytanie 
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. Załącznik nr 2 do SIWZ, Informacja na temat sprzętu komputerowego i infrastruktury 
sieciowej Zamawiającego 3. Sprzęt drukujący Zamawiającego: 

Oprogramowanie stacji roboczych (oprogramowanie klienta systemu) wykorzystywane przez 
oferowany system ZSI musi być zdolne do prawidłowego współdziałania z popularnymi 
modelami biurowego sprzętu drukującego, znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego. 
W szczególności wymaga się zgodności z następującymi modelami drukarek:  
HP laserjet 5200dn, Sharp AR-5320, HP laserjet 2025, HP laserjet 1200, HP laserjet 5200dn, 
HP deskjet 950, HP CP3525dn, HP laserjet 5000n, HP Laserjet 2025. Ponadto wymagana 
jest zgodność oferowanego systemu z kolorową drukarką laserową OCE CS620, OCE 
CPS700. Wykonawca gwarantuje poprawną ich instalację w systemach operacyjnych na 
komputerach Zamawiającego. 
 
Wykonawcy mogą zagwarantować współpracę z dowolnym modelem drukarki z jednym 
zastrzeżeniem: jej producent dostarcza aktualne sterowniki do systemu operacyjnego stacji 
roboczej/serwera na których zainstalowany i wykorzystywany jest ZSI. 
Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w ostatnim zdaniu punktu 3 na: „Zamawiający gwarantuje 
poprawną ich instalację w systemach operacyjnych na komputerach Zamawiającego” 
Uzasadnienie: Wykonawca nie dostarcza ani nie utrzymuje elementów współpracujących, 
czyli stacji roboczych, ich systemów operacyjnych, drukarek i ich sterowników. Są to 
elementy niezależne od Wykonawcy, nie może zatem gwarantować ich poprawnej instalacji  
i współpracy 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść ostatniego zdania punktu 3 Załącznika numer 2 do  
S. I. W. Z. (strona 32), w ten sposób, że otrzymuje ono brzmienie: 

„Zamawiający gwarantuje poprawną instalację ww. drukarek w systemach operacyjnych 
na komputerach Zamawiającego”. 

 
 

 


