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dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę kserokopiarek dla Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, że do 

Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: 

 

Zapytania dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4: 

1. Kserokopiarka - urządzenie wielofunkcyjne A3 mono –  

Pytanie 1: Czy Zamawiający mógłby rozwinąć myśl dotyczącą zapisu – narzędzia służące do 

zabezpieczania i zliczania? Jakie narzędzia Zamawiający ma na myśli? 

 

Odpowiedź: Wymóg dotyczy oprogramowania umożliwiającego w/w działania. 

 

Pytanie 2: Czy Zamawiający zgadza się na zaproponowanie urządzenia drukującego z 

rozdzielczością 1800x600dpi? Jest to rozdzielczość identycznej jakości jak 1200x1200dpi. 

 

Odpowiedź: Ze względu na ewentualne wymogi na wydruki programów konstruktorskich i modelowych 

dla oprogramowania z wykorzystaniem elementów skończonych, Zamawiający nie dopuszcza 

urządzeń nie spełniających warunku drukowania z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. 

 

Pytanie 3: Monitorowanie użytkowanych funkcji drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania, 

przy użyciu wbudowanego systemu Auditron dotyczy tylko marki Xerox. Czy w związku z tym 

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie urządzenia z innym systemem spełniającym powyższe 

funkcje? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie innego systemu, wbudowanego w maszynę, 

zliczającego i realizującego oraz kontrolującego nakłady funkcji z podziałem na użytkowników. 
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Pytanie 4: Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie urządzenia w którym wydajność tonera 

wynosi 17 500 stron? Koszt takiego tonera wynosi 90 zł. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie. 

Wydajność w trybie miesięcznym dla urządzenia mono nie może być mniejsza niż 90 000 stron 

miesięcznie.  

 

2. Kserokopiarka – urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor: 

Pytanie 5: Czy Zamawiający zgadza się na zaproponowanie urządzenia kopiującego z rozdzielczością 

600x600dpi? Jest to rozdzielczość identycznej jakości jak 1200x1200dpi, ponieważ rozdzielczość 

rzeczywista i tak jest 600x600 dpi a wyższa np. 1200x1200 lub 1800x600 dpi do rozdzielczości 

interpolowana – czyli cyfrowo powiększana, nie wpływająca na lepszą jakość kopii/wydruków. 

 

Odpowiedź: Ze względu na ewentualne wymogi na wydruki programów konstruktorskich i modelowych 

dla oprogramowania z wykorzystaniem elementów skończonych, Zamawiający nie dopuszcza 

urządzeń nie spełniających warunku drukowania z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. 

 

Pytanie 6: Zapytanie do załącznika nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – urządzenie 

mono – czy monitorowanie użytkowania funkcji drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania 

musi być przy użyciu wbudowanego systemu AUDITRON bo jest on przypisany określonym 

producentom? Czy może być zastosowany inny system, który też spełni opisane funkcje? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie innego systemu, wbudowanego w maszynę, 

zliczającego i realizującego oraz kontrolującego nakłady funkcji z podziałem na użytkowników. 

 

Pytanie 7: Dotyczy urządzenia wielofunkcyjnego A4 mono: Czy dopuszczają Państwo urządzenia  

o wydajności w cyklu roboczym 28 000 stron w cyklu roboczym? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie. 

Zamawiający nie przewiduje zakupu urządzenia wielofunkcyjnego o formacie A4. Postępowanie 

dotyczy urządzeń formatu A3, wydajność w trybie miesięcznym dla urządzenia mono nie może być 

mniejsza niż 90 000 stron miesięcznie.  

 

Pytanie 8: Parametr: (Monitorowanie użytkowania funkcji drukowania, kopiowanie, skanowania i 

faksowania przy użyciu wbudowanego systemu Auditron) jednoznacznie wskazuje na markę XEROX 
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bardzo prosimy o zmianę tego parametru bowiem zostaje w ten sposób złamana zasada uczciwej 

konkurencji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na zaoferowanie innego systemu, wbudowanego w maszynę, 

zliczającego i realizującego oraz kontrolującego nakłady funkcji z podziałem na użytkowników. 

 

Pytanie 9: Bardzo prosimy o możliwość dopuszczenia oferty na urządzenia A3 mono o rozdzielczości 

drukowania 600x600 lub 1800x600. 

 

Odpowiedź: Ze względu na ewentualne wymogi na wydruki programów konstruktorskich i modelowych 

dla oprogramowania z wykorzystaniem elementów skończonych, Zamawiający nie dopuszcza 

urządzeń nie spełniających warunku drukowania z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. 

 

 

Pytanie 10: Prosimy o możliwość dopuszczenia oferty na urządzenia A3 kolor o rozdzielczości 

drukowania 1800x600 oraz rozdzielczości kopiowania 600x600. Tym bardziej, iż rozdzielczości te są 

ogólnie przyjęte w 90% maszyn wielofunkcyjnych na rynku. 

 

Odpowiedź: Ze względu na ewentualne wymogi na wydruki programów konstruktorskich i modelowych 

dla oprogramowania z wykorzystaniem elementów skończonych, Zamawiający nie dopuszcza 

urządzeń nie spełniających warunku drukowania z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi. 

 

 

Zamawiający zmienia zapisy Siwz. 

 

 

 


