
MUP.PK.III.KA.371 – 65/11      Lublin, dnia 11.07.2011 r. 
 
    
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn.) zwanej dalej ustawą,  Zamawiający w ramach prowadzonego 
postępowania w celu udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego 
oraz materiałów eksploatacyjnych część IX , przekazuje treść zapytań, dotyczących specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
Cześć IX 
Czy Zamawiający dopuści drukarki z czasem oczekiwania na pierwszą stronę wydruku nie więcej niż 
9,5 sekundy? 
 
 W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający, działając na podstawie 38 ust 4 ustawy dokonuje 
zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez : 
 
 MODYFIKACJĘ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W 
ZAKRESIE  PUNKTU 4 – „Opis szczegółowy części przedmiotu zamówienia” w zakresie 
części IX postępowania: 3 drukarki kolorowe A4 z dodatkowymi tonerami  

 
 
W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 

 
Brzmienie aktualne opisu przedmiotu zamówienia Część  IX (po modyfikacji ) 
 
CZĘŚĆ IX 
3 drukarki kolorowe A4 z dodatkowymi tonerami 

Parametry minimalne: 
 Technologia druku laserowa lub LED 
 Obsługa papieru formatu A4, A5, koperty, etykiety 
 Automatyczny druk dwustronny 
 Szybkość druku A4 w kolorze i mono 28 str./min  
 Czas oczekiwania na pierwszą stronę wydruku nie więcej niż 10 sekund 
 Obsługiwane języki drukowania: PCL6, PCL5c, Postscript3 
 Interfejsy: USB 2.0, Ethernet 10/100 
 Wbudowana pamięć 256 MB z możliwością rozbudowy 
 Pojemność podajnika nie mniejsza niż 500 str. arkuszy 80g/m2, a odbiornika nie mniejsza 
niż 250 

 Głośność podczas drukowania nie większa niż 56 dB 
 Waga nieprzekraczająca 30 kg 
 Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 85 tys. stron miesięcznie 
 Zgodność systemami Microsoft Windows  7/XP/Server 2003 - zarówno 32 jak i 64 
bitowymi 

 Gwarancja: 12 miesięcy na naprawę w miejscu użytkowania w następnym dniu roboczym 
po zgłoszeniu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego i spełnienia 
dodatkowych warunków, w szczególności okres gwarancji nie może być uzależniony 
od wykonania płatnych przeglądów lub wykupienia innych opcji. 
 W zestawie muszą się znaleźć przewody zasilające oraz USB 2.0 o długości co najmniej 
3m, płyta ze sterownikami do urządzenia oraz instrukcja w języku polskim, 

 Do drukarek należy dołączyć dodatkowe (poza startowymi), oryginalne lub równoważne 
tonery umożliwiające ogółem (nie dla każdego urządzenia osobno) wydruk co najmniej 20 
tys. stron w czerni oraz po 15 tys. stron w każdym z podstawowych kolorów: czerwonym, 
niebieskim i żółtym 

 
Dołączane tonery muszą być nowe, oryginalne lub o parametrach technicznych i 
jakościowych równoważnych im. Za oryginalne zamawiający będzie uważał tonery 
wyprodukowane przez producenta drukarek do których są przeznaczone. Tonery równoważne 



to tonery w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego zostały sprzedane – muszą działać 
analogicznie jak materiały oryginalne oraz posiadać elementy elektroniczne (chipy) nie 
sugerujące, że kaseta z tonerem jest oryginalna  i dające właściwe komunikaty przy pracy w 
sieci. Kasety muszą być wykonane z fabrycznie nowych elementów, bez śladów użytkowania 
i posiadać jednorazowe, czytelnie oznaczone plomby. Muszą być  zapakowane w oryginalne 
opakowania zewnętrzne z nazwą producenta i informacją do jakich urządzeń (modeli) 
są przystosowane, oraz w indywidualne, hermetyczne opakowania wewnętrzne.  
Wykonawca który, zgodnie z art 30 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest 
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone 
przez Zamawiającego.  
W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych, na 
potwierdzenie wydajności każdego „zamiennika”,  Wykonawca ma obowiązek dołączyć do 
formularza oferty certyfikat jakości zgodny ze standardem ISO/IEC 19752 w przypadku 
tonerów dla drukarek monochromatycznych lub ze standardem ISO/IEC 19798 w przypadku 
tonerów dla drukarek  kolorowych albo raport z testów wykonanych zgodnie z w/w normami 
lub normami równoważnymi, zawierający przynajmniej: 
- symbol tonera,  
- liczbę testowanych kaset z tonerem,  
- tryb drukowania,  
- format papieru,  
- ilość zastosowanych wstrząśnięć,  
- ilość otrzymanych wydruków  
- datę przeprowadzenia testu.  
W przypadku zaoferowania  materiałów równoważnych Wykonawca gwarantuje: 
- zwrot kosztów naprawy urządzenia jeśli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie 
danego materiału eksploatacyjnego, 
- bezpłatna wymianę urządzenia na nowe o nie gorszych parametrach technicznych, jeśli 
bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego poprzedniej użyteczności, 
- w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów 
eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, Wykonawca przejmie wszelkie 
obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń. 
 

 
Zaoferowany towar musi być fabrycznie nowy i fabrycznie zapakowany. 

 
Zmiana treści SIWZ dokonana przez Zamawiającego została zaznaczona poprzez 
pogrubienie czcionki oraz podkreślenie. 
 
 
W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający informuje, iż nie ulega zmianie termin 
składania i otwarcia ofert.  
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