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

przetargu nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-33/17 na dostawę: 
 

„Drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”     

Pytanie nr 1 dot. części nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje drukowanie z rozdzielczością 1200x1200dpi? 
Odpowiedź nr 1  

Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 2 dot. części nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie z rozdzielczością 600x600dpi? 
Odpowiedź nr 2 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 3 dot. części nr 1, poz. 1 
Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiotem postępowania jest urządzenie mono czy 
kolor? W punkcie 8 występuje parametr odnoszący się do kopiowania kolorowego. 
Odpowiedź nr 3 
Przedmiotem zamówienia jest urządzenie monochromatyczne.  
W związku z tym w części nr 1 poz. 1 – Zał. nr 6 do SIWZ (Zestawienie parametrów 
wymaganych) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu na „Mono: min. 22 str./min”. 
 
Pytanie nr 4 dot. części nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach 417 x 412 x 437 mm? 
Odpowiedź nr 4 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 5 dot. części nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze 19 kg? 
Odpowiedź nr 5 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 

 

Pytanie nr 6 dot. części nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie ze średnim zużyciem energii w czasie 
drukowania 661 W? 
Odpowiedź nr 6 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
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Pytanie nr 7 dot. części nr 1, poz. 2  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z czasem nagrzewania 29 sekund? 
Odpowiedź nr 7 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 8 dot. części nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje drukowanie z rozdzielczością 1200x1200dpi? 
Odpowiedź nr 8 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 9 dot. części nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje skanowanie z rozdzielczością 600x600dpi? 
Odpowiedź nr 9 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 
Pytanie nr 10 dot. części nr 1, poz. 2 
Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć po pojęciem „skanowanie do OCR”? 
Odpowiedź nr 10 
Zamawiający pod pojęciem „skanowanie do OCR” rozumie skanowanie do 
oprogramowania służącego do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku 
graficznym. 
 
Pytanie nr 11 dot. części nr 1, poz. 2 
Prosimy o wyjaśnienie jaka jest różnica pomiędzy skanowaniem do pliku i do obrazu? 
Odpowiedź nr 11 
Zmawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość skanowania do formatów min. 
JPEG ora TIFF. 
 

Pytanie nr 12 dot. części nr 1, poz. 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach 417 x 429 x 495 mm 
Odpowiedź nr 12 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
 

Pytanie nr 13 dot. części nr 1, poz.  
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze 26 kg? 
Odpowiedź nr 13 
Tak, Zamawiający akceptuje urządzenie z w/w parametrem. 
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Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 11 lipca 2017 roku. 
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