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Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę sprzętu komputerowego  
i urządzeń wielofunkcyjnych 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: 
Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 6b OPZ : 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniach wymienionych w punktach 2.1.2 oraz 2.1.3 urządzenie, 
którego czas wydruku pierwszej strony liczony od momentu otrzymania przez urządzenia zadania 
jest krótszy niż 5 sekund. 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający dopuści w zadaniach wymienionych w punktach 2.1.2 oraz 2.1.3 urządzenie, którego 
czas wydruku pierwszej strony liczony od momentu otrzymania przez urządzenia zadania jest 
krótszy niż 5 sekund. Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) pozostaje tym samym bez zmiany  
w tych punktach, ponieważ OPZ przewiduje już urządzenie, które spełni wymagania "Czas 
pierwszego wydruku" na poziomie 5 sekund lub mniej. 
 
Pytanie nr 2: 
Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 6b OPZ : 
Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę fakt, iż standardem rynkowym są aktualnie urządzenia  
ze skanerem o rozdzielczości optycznej 600x600 dpi, dopuści urządzenie w punkcie 2.1.4. o takich 
parametrach? 
Wnioskując z reszty wymaganych parametrów, zamawiający poszukuje urządzenia typowo 
biurowego. Najczęstszą rozdzielczością skanowania w tej klasie maszyn jest 300x300dpi (większość 
producentów podaje szybkość skanowania właśnie dla tej wartości), co jest w zupełności 
wystarczającą jakością dla dokumentów biurowych, a jednocześnie gwarantuje optymalny rozmiar 
pliku. 
Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku drukarek laserowych wyposażonych  
w skanery, rozdzielczości powyżej 600x600dpi są przeważnie interpolowane. Różnica w jakości 
pomiędzy skanowaniem 600x600dpi optycznym (które chcemy zaoferować) a interpolowanym 
1200x1200dpi jest niezauważalna w przypadku skanowania dokumentów biurowych. 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający dopuści w zadaniu 2 w punkcie 2.1.4 urządzenie o rozdzielczości skanowania 600 x 
600 punktów na cal. Tym samym Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące kolorowego 
urządzenia wielofunkcyjnego (pkt 2.1.4 w Załączniku nr 6b do SIWZ): zamiast rozdzielczość 
skanera – 1200 x 1200 punktów na cal ma być rozdzielczość skanera – 600 x 600 punktów na cal. 
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 3 do projektu umowy nr 5b WARUNKI SERWISU : 
1. W § 1 pkt C prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego oczekiwań stawianych wykonawcy: 
a) jakiego oprogramowania dotyczy zapis 
b) jakie dane będą podlegać archiwizacji ( rodzaje plików ) 
c) do jakiego miejsca docelowego będą archiwizowane dane 
d) czy a jeśli tak to z jaką częstotliwością wykonawca będzie zobowiązany archiwizować dane 
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e) czy zamawiający ma zamiar przechowywać skanowane dokumenty na urządzeniach ( jaki jest 
przewidywany wolumen danych ) 

f) czy zamawiający ma zamiar przechowywać drukowane dokumenty na urządzeniach ( jaki jest 
przewidywany wolumen danych ) 

Proszę o doprecyzowanie powyższych kwestii lub usunięcie punktu z projektu umowy, warunków 
serwisowych ze względu na zbyt ogólny charakter zapisu. 
Odpowiedź nr 3: 
ad a) 
Zapis dotyczy oprogramowania znajdującego się w urządzeniu, w tym jego konfiguracji lokalnej, 
zapisanych dokumentów, zdefiniowanych list adresowych, użytkowników, adresacji IP, miejsc 
sieciowych itp. 
ad b) 
W przypadku urządzeń służących do drukowania – 100% zawartości pamięci urządzenia, którą 
można odczytać i umieścić z powrotem po powrocie urządzenia z serwisu (więc mowa tutaj np.  
o zeskanowanych dokumentach lub przeznaczonych do druku w terminie późniejszym, ale już nie 
program operacyjny urządzenia – tzw. firmware) 
ad c) 
Nośnik do wykonania archiwizacji dostarczy Zamawiający 
ad d) 
Zgodnie z OPZ archiwizacja i dearchiwizacja danych wystąpi jedynie w sytuacji awaryjnej –  
tj. w sytuacji, gdy z powodu awarii urządzenia niemożliwe będzie wykonanie kopii przez 
użytkownika w sposób przewidziany w Instrukcji obsługi urządzenia. 
Zgodnie z powyższym:  
Archiwizacja: jednorazowo przed przystąpieniem do naprawy/wymiany uszkodzonego urządzenia. 
Dearchiwizacja: jednorazowo niezwłocznie po naprawieniu urządzenia podlegającego 
wymianie/naprawie serwisowej przed przekazaniem do użytku 
ad e) 
Zamawiający ma zamiar przechowywać dokumenty w pamięci urządzenia do tego przystosowanego 
– wg OPZ zasadniczo urządzeniem o takich własnościach jest drukarka wielofunkcyjna (punkt 2.1.1)  
o ilości pamięci HDD nie mniejszym niż 250 GB. 
ad f) 
Zamawiający ma zamiar przechowywać dokumenty w pamięci urządzenia do tego przystosowanego 
– wg OPZ zasadniczo urządzeniem o takich własnościach jest drukarka wielofunkcyjna (punkt 2.1.1)  
o ilości pamięci HDD nie mniejszej niż 250 GB. 
 
Pytanie nr 4: 
Dotyczy zadania nr 2, załącznik nr 6b OPZ : 
1. Czy Zamawiający dopuści w zadaniach wymienionych w punktach 2.1.2 oraz 2.1.3 urządzenie, 
którego czas wydruku pierwszej strony wynosi 6,5s. 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.   
 
 
Wszystkie powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i zostają 
umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zmianie ulegają terminy 
składania oraz otwarcia ofert: 

• nowy termin składania ofert: 2 grudnia 2016 r. godzina 9:00 
• nowy termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2016 r. godzina 9:30 

 
 

Zatwierdził: 
Wicedyrektor ZNiO 
(-) dr Mariusz Dworsatschek 

 
 

 


