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sprawa nr: DO.3701.1.11.2019      Katowice, dn. 18.06.2019r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że dniu 18.06.2019r. wpłynęły 

zapytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.  

 

Treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  z odpowiedzią: 

Pytanie: 
 „W związku z opublikowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania 

przetargowego prowadzonego pod nazwą „Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach” oznaczonego jako DO.3701.1.11.2019 

poniżej składam pytania dotyczące parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia: 

 1.Dla drukarki laserowej, monochromatycznej dużej Zamawiający wymaga urządzenia z wkładem 

światłoczułym o wydajności nie mniejszej niż 150 000 wydruków zakładając 5% zaczernienie 

powierzchni strony – Czy Zamawiający dopuści urządzenie wiodącego producenta urządzeń 

drukujących, wyposażone fabrycznie we wkład światłoczuły o wydajności 100 000 wydruków – 

dzięki temu Zamawiający uzyska bardziej konkurencyjną ofertę, zarówno urządzenia jak i obniżonych 

kosztów eksploatacji na dalszym etapie użytkowania. 

2.Zamawiający w zakresie drukarki laserowej, monochromatycznej dużej wymaga urządzenia 

charakteryzującego się maksymalnym poziomem hałasu podczas drukowania na poziomie 57Dba – 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie parametry minimalne oraz poziomem 

głośności na poziomie maksymalnym nie większym niż 58Dba? Różnica nie zauważalna dla 

użytkownika umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty. 

3.Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową średnią wyposażoną w toner startowy o wydajności 

5000 wydruków ? Dzięki temu będzie możliwość zaoferowania konkurencyjnego produktu co 

przyczyni się do dodatkowych oszczędności przy zakupie urządzenia oraz podczas eksploatacji. 

4.Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową średnią o prędkości druku na poziomie 20 str / min w 

trybie druku dwustronnego  ? Wyrażając zgodę Zamawiający uzyska dostęp do szerszej grupy 

konkurencyjnych urządzeń podobnej klasy. 

5.Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową średnią charakteryzującej się prędkością wydruku 

pierwszej strony w czasie 6,5 sek – różnica 0,5 sek jest nie zauważalna dla Zamawiającego a umożliwi 

zaoferowanie konkurencyjnego rozwiązania co najmniej tej samej klasy urządzenia co 

wyspecyfikowane. 

6.Czy Zamawiający dopuści drukarkę laserową małą charakteryzującą się prędkością druku 

dwustronnego na poziomie 18 str / min, maksymalna głośność urządzenia podczas druku 55dba oraz 

maksymalny średni pobór mocy podczas druku nie więcej niż 600W ? – w przypadku pobieranej 

energii należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to średni wynik a nie stała wartość poboru energii.  

7.Czy Zamawiający dopuści monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 -

umożliwiające stosowanie tonerów o wydajności 6000 str ? Wyrażenie zgody da możliwość 

zaoferowania konkurencyjnego urządzenia co najmniej podobnej klasy do wyspecyfikowanego, o 

podobnych walorach użytkowych. Zmiana spowoduje możliwość oszczędności podczas zakupu 

urządzenia oraz podczas jego dalszej eksploatacji.” 
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Odpowiedź: 

 

Zamawiający oczekuje, że sprzęt wymieniony w pkt 1-7 będzie spełniał wymagania określone w 

załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu – opis przedmiotu 

zamówienia, fabrycznie nowego, pełnowartościowego, o określonych parametrach technicznych, nie 

innych. 

 

Powyższe odpowiedzi są dla wszystkich Wykonawców wiążące. 
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