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POSTĘPOWANIA 

                                                                                          
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń 
drukujących i oprogramowania”, nr procedury KN-ZZ-335/IV/LJ/2016 

 
 
 
    I.  W związku z otrzymaniem pytań dotyczących w/w postępowania powiadamiamy wszystkich 

uczestników postępowania o treści pytań i odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

          
         PYTANIE I: 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie pracujące w systemie Windows XP?  
Microsoft zakończył wsparcie dla systemu Windows XP w kwietniu 2014 r.  
Jest to system przestarzały, podatny na działanie szkodliwego oprogramowania i obecnie  
praktycznie nieużytkowany w placówkach administracji publicznej, ze względu 
na nie spełnianie standardów bezpieczeństwa? 
Dotyczy części nr: 
XIV – URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE 
XVI – DRUKARKA 
XVII - DRUKARKA 
 

ODPOWIEDŹ I: 

   W  SIWZ, CZĘŚĆ XIV ZAMÓWIENIA, Załącznik nr 14, pn. „Urządzenie wielofunkcyjne” oraz 

CZĘŚĆ XVI ZAMÓWIENIA, Załącznik nr 16, pn. „Drukarka” Zamawiający podtrzymuje 
wymóg kompatybilności urządzenia z systemem operacyjnym Windows XP 

 

   W SIWZ, CZĘŚĆ XVII ZAMÓWIENIA, Załącznik nr 17, pn. „Drukarka”, Zamawiający 
dopuszcza urządzenie, które nie będzie kompatybilne z systemem Windows XP. 

 
          

          PYTANIE II: 

1.  Czy w części nr 15 Zamawiający dopuści pojemność automatycznego podajnika papieru 

na 35 arkuszy? Proszę również o informację co rozumie Zamawiający przez zapis: 

Automatyczne skanowanie dwustronne?   
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2. Czy w części nr 16 Zamawiający dopuści  zaproponowanie urządzenia z systemem druku 

LED, który będzie spełniał pozostałe wymagania Zamawiającego? 

 3. Czy w części nr  17 Zamawiający dopuści szybkość urządzenia 50 str. A4/min i 24 str. 

A3/min, oraz rozdzielczość 600 x 600 dpi ?  

 

ODPOWIEDŹ II: 

Ad. 1 
W  SIWZ, CZĘŚĆ XV ZAMÓWIENIA, Załącznik nr 15, pn. „Urządzenie wielofunkcyjne” 
Zamawiający podtrzymuje wymóg minimalnej pojemności automatycznego podajnika papieru 

na ≥ 50 arkuszy. 

Przez zapis „Automatyczne skanowanie dwustronne”, Zamawiający rozumie wyposażenie 
urządzenia w automatyczny podajnik dokumentów (ADF), umożliwiający łatwe i szybkie 
skanowanie/kopiowanie dwustronnych oryginałów. Zamawiający nie zdefiniował dokładnie 
typu podajnika, żeby nie ograniczać różnych dostępnych rozwiązań o podobnej 
funkcjonalności. Zamawiający dopuści urządzenie, wyposażone w jeden z następujących 
typów podajników: ARDF/RADF (Automatic Reverse Document Feeder – podajnik 
dwuprzebiegowy) lub DADF (Duplexing Automatic Document Feeder – podajnik 
jednoprzebiegowy). 
 
Ad. 2 
W  SIWZ, CZĘŚĆ XVI ZAMÓWIENIA, Załącznik nr 16, pn. „Drukarka” Zamawiający 

podtrzymuje wymóg „System druku: laserowy monochromatyczny” i nie dopuści urządzeń LED 

Ad. 3 
W SIWZ, CZĘŚĆ XVII ZAMÓWIENIA, Załącznik nr 17, pn. „Drukarka”, Zamawiający 
podtrzymuje wymagania: „Druk/Szybkość/A4: ≥56 str./min”,  
„Druk/Szybkość/A3: ≥28 str./min” oraz „Druk/Rozdzielczość: ≥1200 x 1200 dpi”, co oznacza, 
że nie dopuści proponowanych przez Wykonawcę. 
 

 

  II.  Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
     

                                                                                 

 

    Z poważaniem 

                Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                          /-/ mgr inż. Lucyna Jakobsche 


