
 

DI.380-5/20                                                                                Lublin, dnia 16 września 2020 r. 

 

Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
 

Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę pod nazwą „Zakup i dostawa drukarek kart 

plastikowych na potrzeby ZTM w Lublinie.”, nr sprawy DI.380-5/20. 

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 
20-701 Lublin uprzejmie informuje, że w zapytaniu ofertowym, pn. „Zakup i dostawa drukarek 
kart plastikowych na potrzeby ZTM w Lublinie.”, nr sprawy DI.380-5/20  do Zamawiającego 

wpłynęły następujące zapytania: 
 
Pytanie nr 1 
 
Skoro określacie Państwo termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy w terminie 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy. 
To akceptujecie Państwo czas dostawy ok 4 tygodnie od momentu podpisania umowy? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. Zamawiający dokonał zmiany zapisów treści zapytania ofertowego. 
 
 
Pytanie nr 2 
 
W SIWZ jest zapis o obsługiwanych kartach RFID, nie jest sprecyzowane czy tylko zadruk czy 
też kodowanie, czy wybrać opcję tańszą, bez koderów? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia funkcji kodowania kart RFID. 
 
Pytanie nr 3 
 
W przypadku laminacji, skoro dwustronna nie jest wymagana, czy może być druk duplex  z 
laminacją jednostronną? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga funkcji laminacji.  
 
Pytanie nr 4 
 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki ZXP7 jednostronnej czy dwustronnej? Zapis 
lub jest nieprecyzyjny 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki jednostronnej. 
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli tak to na ile 
wydruków? 
 



Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga dostarczenia materiałów eksploatacyjnych z drukarkami poza 
tymi dostarczonymi przez producenta w zestawie. 
 
 

Zmiana treści Zapytania ofertowego. 
 
Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,  ul. Nałęczowska 14, 20-701 
Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w 
trybie zapytania ofertowego na dostawę pn. „Zakup i dostawa drukarek kart plastikowych na 
potrzeby ZTM w Lublinie.”, nr sprawy DI.380-5/20 Zamawiający dokonał następujących 
zmian: 
 
Zmiany w załączniku Zapytanie ofertowe: 
 

W punkcie nr 1 Opis przedmiotu zamówienia było: 

Termin wykonania zamówienia: sukcesywne dostawy w terminie 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 

 
Po zmianie jest: 
Termin wykonania  zamówienia: dostawa urządzeń w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania umowy. 
 
Zmiany w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do umowy 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
W tabeli Drukarka kart plastikowych –  sztuk 2 w wierszu 4 było: 
 
4.  Typ wydruku     Jednostronny lub dwustronny 
 

Po zmianie jest: 
 
4.  Typ wydruku    Jednostronny 
 
 
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie internetowej https://biuletyn.lublin.eu/ztm 
zamieści ujednolicone Zapytanie ofertowe i Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

https://biuletyn.lublin.eu/ztm

