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Na podstawie art. 38 ust. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, poniżej przedstawiam treść 

złożonych pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami i zmianą Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

 

„Dotyczy OPZ urządzenia biurkowe kolor. Pojemność papieru (punkt 3 w tabeli). 

Zainstalowana kaseta gwarantująca możliwość załadowania jednocześnie min. 800 arkuszy A4  

Czy dopuszczą Państwo zaproponowanie urządzenia z 2 kasetami, które gwarantują możliwość 

załadowania jednocześnie 850 arkuszy A4?”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie i dokona stosownej zmiany 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 

  

Pytanie nr 2. 

 

„Dotyczy OPZ urządzenia biurkowe kolor. Funkcjonalność skanera (punkt 5 w tabeli) 

Skaner. Jednoprzebiegowy dwustronny Podajnik dokumentów dwustronnych o pojemności min. 

150 arkuszy 

Czy dopuszczą Państwo zaproponowanie urządzenia z jednoprzebiegowym dwustronnym 

podajnikiem dokumentów o pojemności 100 arkuszy? 

W urządzeniach A4 zwykle podajniki są na mniejsze ilości kartek bo są to urządzenia przeznaczone 

do mniejszych grup roboczych i do mniejszego obciążenia niż urządzenia A3”. 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie i dokona stosownej zmiany 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 
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Pytanie nr 3: 

 

„Dotyczy OPZ urządzenia biurkowe kolor. Funkcjonalność skanera (punkt 5 w tabeli) 

Prędkość skanowania 

Czy dopuszczą Państwo zaproponowanie urządzenia z prędkością skanowania jednostronne 70 

str./min i dwustronnie 110 str./min. 

W urządzeniach A4 zwykle podajniki są na mniejsze ilości kartek, bo są to urządzenia 

przeznaczone do mniejszych grup roboczych i do mniejszego obciążenia niż urządzenia A3”.  

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie i dokona stosownej zmiany 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 4: 

 

„Dotyczy OPZ urządzenia biurkowe kolor. Funkcjonalność drukarki sieciowej (punkt 6 w tabeli) 

Rozdzielczość 

Czy dopuszczą Państwo zaproponowanie urządzenia z rozdzielczością w drukowaniu 600x600 dpi ; 

9600x600 dpi?”.  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że dopuszcza przedmiotowe rozwiązanie i dokona stosownej zmiany 

Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty po zmianach, 

2. Opis przedmiotu zamówienia – urządzenia biurkowe kolor po zmianach. 
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