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Myślibórz, 19.02.2018 r. 

W Y J A Ś N I E N I A 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę drukarek wraz z montażem, instalacją 

i kompleksową obsługą serwisowo–eksploatacyjną oraz obsługę serwisowo–eksploatacyjną 

drukarek stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego”   

Nr sprawy: IZ.131.20.2018.ZjA 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami), Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Myśliborskiego udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.  

 

 

Treść pytania 1:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 2:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 
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Treść pytania 3:  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 4:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 5:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 6:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 7:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 8:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 9:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 10:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia z dyskiem twardym 160 GB. 

 

Treść pytania 11:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Starostwo posiada sieć kategorii 6. 

 

Treść pytania 12:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 13:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia z dyskiem twardym 160 GB. 

 

Treść pytania 14:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Starostwo posiada sieć kategorii 6. 
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Treść pytania 15:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 16:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 17:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 18:  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 19:  

O

dpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 20:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

 

 

 



                                                                                             

Wyjaśnienia do SIWZ, ogłoszenie nr 513763-N-2018 z dnia 05.02.2018 r. 

 

6 

Treść pytania 21:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 22:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia z dyskiem twardym 160 GB. 

 

Treść pytania 23:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia posiadające czas pierwszej kopii 8 sekund. 

 

Treść pytania 24:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 25:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia o prędkości skanowania 40 str/min. 
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Treść pytania 26:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dotyczy. Może to być oprogramowanie niezależne, z którego będzie 

można eksportować lub importować dane w formatach uniwersalnych np.: CSV, XML itp. 

 

Treść pytania 27:  

 
Odpowiedź: 

Urządzenia wymienione w Części nr 3 obecnie działają prawidłowo. 

 

Treść pytania 28:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że do urządzeń w Części nr 3 nie zakłada założenia czytników kart. 
 
Treść pytania 29:  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że opcja drukowania plików PDF z pamięci przenośnych jest wymagana w 

jednostkach oświatowych np. nauczyciele w szkołach drukują dokumentację zapisaną w PDF z 

pamięci USB. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 
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Treść pytania 30:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 31:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że opcja drukowania plików PDF z pamięci przenośnych jest wymagana w 

jednostkach oświatowych np. nauczyciele w szkołach drukują dokumentację zapisaną w PDF z 

pamięci USB. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 32:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 33:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 34:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie w Części nr 3 

urządzenia TYP–3. 

 

Treść pytania 35:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie w Części nr 3 

urządzenia TYP–3. 

 

Treść pytania 36:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie w Części nr 3 

urządzenia TYP–3. 

 

Treść pytania 37:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ w Części nr 3 urządzenia TYP–3. 

 

Treść pytania 38:  
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 39:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 40:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 41:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w Opisie przedmiotu zamówienia wskazane są lokalizcje. W każdej z 

lokalizacji przeszkolona będzie 1 osoba,  Administratorzy: 2 osoby powinni  być przeszkoleni w 

Centrum Usług Wspólnych. 
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Treść pytania 42:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 43:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów treści SIWZ. 

 

Treść pytania 44:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 45:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 
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Treść pytania 46:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 

Część nr 1:termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, 

termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

Część nr 2: termin dostawy, montażu i instalacji urządzeń do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, 

termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

Część nr 3: termin obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. 

Zamawiający planuje zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Można przyjąć, że umowa 

zostanie zawarta na okres około 33 miesięcy. 

 

Treść pytania 47:  

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 48:  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że Typ-1oraz TYP-2 powinien mieć zainstalowany Adobe PostScript 3 firmy 

Adobe. 

 

Treść pytania 49:  
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Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza zmianę formatu wydruków z A4 na format A3 przy zachowaniu wszystkich 

pozostałych parametrów. 

 

Treść pytania 50:  

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 51:  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

Treść pytania 52:  

 

Odpowiedź:  

Zapis dotyczy całkowitego kosztu brutto dzierżawy składników systemu (urządzenia, 

oprogramowanie). Miesięczny koszt brutto dzierżawy składników systemu (urządzenia, 

oprogramowanie) należy wpisać w kolumnie nr 13. 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie.  

 

Treść pytania 53: 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ w niezbędnym zakresie. 

 

 

 

 

  

  


