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Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę sprzętu komputerowego, 
urządzeń wielofunkcyjnych, dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby 
ZNiO 

 
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TRE ŚCI SIWZ 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi wnioskami o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, Zamawiający udziela 
odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy Zamawiający dla drukarki wielofunkcyjnej (podpunkt 2.1.1.) dopuści: 
a. Ilości pamięci RAM 1,5 GB (w opisie przedmiotu zamówienie – załącznik 5b – podana wartość 
wynosi: przynajmniej 2 GB) 
W zamian ilość pamięci HDD wyniesie 320 GB (w opisie przedmiotu zamówienie – załącznik 5b – 
podana wartość wynosi: przynajmniej 250 GB) 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający nie dopuści drukarki wielofunkcyjnej (podpunkt 2.1.1.) z ilością RAM mniejszą niż  
2 GB. Zamawiający dopuści drukarkę z rozmiarem dysku HDD większym niż 250 GB. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający dla drukarki wielofunkcyjnej (podpunkt 2.1.1.) dopuści:  
b. Dotykowy ekran LCD o przekątnej 8 cali (w opisie przedmiotu zamówienie – załącznik 5b – 
podana wartość wynosi: co najmniej 9 cali) 
Zmiana tych parametrów nie będzie miała wpływu na komfort codziennej pracy. 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający dopuści drukarkę wielofunkcyjną (podpunkt 2.1.1.) z ekranem o przekątnej 8 cali. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający dla drukarek laserowych monochromatycznych bez/z/ WiFi (podpunkty 2.1.2. 
oraz 2.1.3) dopuści: 
a. Czas pierwszego wydruku 5,7 sekundy, 5,8 sekundy lub 7 sekund (w opisie przedmiotu 
zamówienie – załącznik 5b – podana wartość wynosi: 5 sekund lub mniej) 
Niespełna jedna czy też nawet dwie sekundy nie spowodują zauważalnej różnicy w codziennej pracy 
a mają ogromne znaczenie w koszcie wydruku jednej strony, sięgające nawet kilkudziesięciu procent 
różnicy w cenie. 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający nie dopuści drukarek laserowych monochromatycznych bez/z/ WiFi (podpunkty 2.1.2. 
oraz 2.1.3) z czasem pierwszego wydruku dłuższym niż 5 sekund. 
 
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i zostają umieszczone na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
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