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l.dz. 0054/2021/W 

 Wrocław dn. 07.01.2021 r. 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę 

urządzeń drukujących wraz z systemem druku podążającego oraz ich 

serwis, nr sprawy PO.271.42.2020.  

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami. 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w Formularzu asortymentowym załącznik nr 1a wpisał wymagania 

dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego: 

Pamięć systemu: min. 8GB. 

Prosimy o zmianę parametru na 4GB, wskazane urządzenia wg opisanej 

specyfikacji przetargu pracować będą wraz z systemem wydruku podążającego, 

który w swojej istocie wykluczy konieczność składowania prac bezpośrednio w 

pamięci urządzenia. Pozostawienie parametru pamięci RAM na tak wysokim 

poziomie jedynie ogranicza konkurencję, nie zwiększając w żaden sposób 

funkcjonalności całościowego rozwiązania. 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający zmienia załącznik nr 1a „Formularz asortymentowy” w zakresie 

„Pamięci systemu” w następujący sposób: przed zmianą było „Pamięć 

systemu min. 8 GB”, po zmianie jest „Pamięć systemu min. 4 GB”. 

 

Pytanie 2: 

Zamawiający w Formularzu asortymentowym załącznik nr 1a wpisał wymagania 

dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego: 

Rozdzielczość drukowania: Min 1200x 2400 dpi 

Prosimy o zmianę parametru na 1200x1200 dpi, który jest standardem wysokiej 

jakości wydruku w urządzeniach biurowych. Zmiana ta pozwoli na rozszerzenie 

puli spełniających wymagania urządzeń, przez co finalnie przełoży się na 

ograniczenie kosztów po stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający zmienia załącznik nr 1a „Formularz asortymentowy” w zakresie 

„Rozdzielczość drukowania” w następujący sposób: przed zmianą było 
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„Rozdzielczość drukowania min. 1200x 2400 dpi”, po zmianie jest 

„Rozdzielczość drukowania min. 1200x1200 dpi”. 

 

Pytanie 3: 

W załączniku numer 2, gdzie jest „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

„Dzierżawa urządzeń drukujących wraz z systemem druku podążającego oraz 

ich serwis” punkt numer III i IV odnosi się do wymagań dotyczących systemu i 

jego serwisowaniu. 

Moje pytanie jest następujące: 

Czy w SIWZ bierzecie Państwo pod uwagę soft muliwendorowy (który 

współpracuje z kilkoma producentami), czy tylko i wyłącznie soft dedykowane 

przez danego producenta, np.: Ricoh.? 

Oczywiście z zachowaniem kryteriów opisanych w punkcie III i IV. 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuszcza zarówno soft muliwendorowy jak i soft dedykowany 

przez danego producenta. 

 

Pytanie 4: 

dot. formularz asortymentowy 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia wyposażone w pamięć 4 GB i dysk 

twardy 128 GB? 

Odpowiedź 4:  

Zamawiający zaakceptuje urządzenia wyposażone w pamięć 4 GB. 

Zamawiający nie zaakceptuje urządzeń wyposażonych w dysk twardy 128 GB. 

 

Pytanie 5: 

dot. formularz asortymentowy, obsługiwane systemy 

Czy zamawiający zaakceptuje urządzenia obsługujące następujące systemy:  

- Windows 7, 8, 8.1, 10 

- Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2 

- Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 

Odpowiedź 5:  

Zamawiający nie zaakceptuje urządzeń obsługujących wyłącznie systemy 

określone w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w OPZ.  

 

Pytanie 6: 

Wymagania dotyczące systemu druku podążającego 

W OPZ w pkt. III pkt. 8 c) Zamawiający wymaga „Raportów z miesięcznego 

obciążenia urządzeń”. Co dokładnie miałby taki raport przedstawiać? 

Odpowiedź 6: 

Raport powinien zawierać następujące informacje:  

• liczbę wydrukowanych kopii stron ogółem oraz z podziałem na: 

a) wydruk kolorowy i wydruk czarnobiały  

b) sposób drukowania (jednostronnie/dwustronnie) 
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c) format papieru: a4, a3, inne 

liczba kopii powinna być podawana odrębnie dla każdej maszyny oraz 

łącznie dla wszystkich maszyn,  

• liczbę skserowanych stron ogółem oraz z podziałem na: 

a) wydruk kolorowy i wydruk czarnobiały  

b) sposób drukowania (jednostronnie/dwustronnie) 

c) format papieru: a4, a3, inne 

liczba kopii powinna być podawana odrębnie dla każdej maszyny oraz 

łącznie dla wszystkich maszyn,  

• łączną liczbę wydrukowanych i skserowanych kopii (w układzie jak 

powyżej), 

• jeśli wynagrodzenie należne Wykonawcy zależy od liczby wykonanych 

skanów – raport powinien zawierać analogiczne dane jak powyżej 

odnośnie liczby zeskanowanych stron.  

 

Pytanie 7: 

Wymagania dotyczące systemu druku podążającego 

W OPZ w pkt. III pkt.10 Zamawiający wymaga „Zliczania ilości wydruków dla 

urządzeń niepodłączonych do systemu wydruku poufnego i podążającego, w tym 

należących do Zamawiającego. Brak ograniczeń technicznych na liczbę 

monitorowanych urządzeń w tym zakresie”. Proszę o określenie jakie kolejki 

wydruku chce monitorować i rozliczać Zamawiający i gdzie będą ulokowane 

(serwer wydruku / stacje robocze użytkowników). Jaką ilość drukarek spoza 

systemu zamierza rozliczyć Zamawiający (chodzi o określenie zakresu prac przy 

implementacji rozwiązania)? 

Odpowiedź 7: 

Zamawiający nie potrafi oszacować dokładnej liczby drukarek spoza systemu. 

Wg wstępnego rozpoznania Zamawiającego będzie to ok. 20 drukarek 

umieszczonych na serwerze wydruku.  
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