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  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-10/16 na dostawę: 
 

„Zestawów komputerowych, laptopów i drukarek” 

 
Pytanie nr 1  
Czy wyrażą Państwo zgodę na zaproponowanie urządzania do druku: 
1. Którego wydajność bębna to 50 000 stron? 
2. Czy wymiary urządzenia podane przez Zamawiającego dotyczą produktów 

aktualnie dostępnych na rynku? 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na drukarkę bez podajnika wielofunkcyjnego? 
Odpowiedź nr 1 
1. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie urządzenia do druku, którego 

wydajność bębna to 50 000 stron. 
2. Wymiary urządzenia podyktowane są miejscem jaki Zamawiający posiada na 

zainstalowanie zamawianego sprzętu. 
3. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na drukarkę bez podajnika wielofunkcyjnego. 
 
Pytanie nr 2  
Zamawiający w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, wskazał na 
minimalne parametry urządzeń drukujących, w tym: 

 Obciążalność miesięczna - 150 000 stron A4 w miesiącu 

 Wymiary (szer. x gł. x wys.) - Max. 380 x 420 x 290 mm 

Tak opisane parametry techniczne związane z obciążeniem miesięcznym urządzenia 
oraz jego wymiarami w połączeniu z pozostałymi parametrami opisanymi przez 
Zamawiającego mogą wskazywać na konkretny model określonego producenta 
urządzeń drukujących jakim jest Kyocera Model ECOSYS FS 2100dn. 
Czy Zamawiający, mając na uwadze powinność przeprowadzenia zamówienia zgodnie  
z przepisami prawa, zwiększy konkurencyjność zamówienia poprzez dopuszczenie 
urządzeń innego producenta o parametrach dotyczących obciążenia miesięcznego nie 
mniejszego niż 120 000 stron oraz wymiarach 42 x 43 x 52 cm. (wysokość  
x szerokość x głębokość)? 
Przypominam, iż Zamawiający winien przeprowadzić procedurę zamówienia zgodnie  
z przepisami prawa w tym: 
- zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych, m.in. zasadą opisaną w art. 7 ust. 
1 ustawy PZP, która nakłada na zamawiającego obowiązek przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, 
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- zgodnie z ustawą o finansach publicznych, m.in. art. 44 ust. 3 ustawy, który 
przewiduje, iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy  
i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów. 
Odpowiedź nr 2 
Zmawiający dopuszcza urządzenie drukujące o obciążeniu miesięcznym nie 
mniejszego niż 120 000 stron. Pozostałe parametry bez zmian. 
 
 
 
                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                                Marcin Włodarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o niezwłoczne 
potwierdzenie otrzymania załączonej informacji.  
 
Wyjaśnienia SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.imid.med.pl 
w dniu 8 marca 2016 r. 
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