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                   Pleszew, dn. 28.08.2019r. 

NR.272.9.2019 

Zamawiający: 

Powiat Pleszewski 

ul. Poznańska 79 

63 – 300 Pleszew 

    

Odpowiedzi na zapytania  do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych 

wraz z systemem do zarządzania wydrukiem, obsługą serwisową i dostawą materiałów eksploatacyjnych 

dla Starostwa Powiatowego w Pleszewie w latach 2020 - 2024”. Numer sprawy NR.272.9.2019 

 

Zamawiający: Powiat Pleszewski, informuje, że w niniejszym postępowaniu, w dniu 27. 08. 2019r 

wpłynęły do zamawiającego zapytania, na które udziela się następujących odpowiedzi: 

 

1.Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniach A3 1 kasetę na 500 arkuszy A4, a drugą na 500 arkuszy A3 / 

A4 / A5R?  

Odpowiedź : Tak. Modyfikacji takiej dokonano w odpowiedzi na zapytania z dnia 23.08.2019r.  

 

2. Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniu mono A3 wielkość panela dotykowego o przekątnej 9”? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza w urządzeniu A3 mono wielkość panela dotykowego  

o przekątnej 9 cali. 

Punkt. II. 2 OPZ Urządzenie wielofunkcyjne A 3 monochromatyczne, wiersz 37 „Wyświetlacz” otrzymuje 

brzmienie:  

•  kolorowy ekran dotykowy LCD, min. 9 cali w języku polskim. 

 

3. Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniach A4 mono wielkości paneli dotykowych o przekątnej 7”? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A4 mono wielkości paneli dotykowych  

o przekątnej 7”. 

 

4. Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniach mono A4 prędkość wydruku na poziomie 47 stron / min.? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A4 mono prędkości wydruku na poziomie  

47 stron / min. 
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5.Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniach mono A4 prędkość skanowania na poziomie 47 stron /min.? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A4 mono prędkości skanowania na poziomie  

47 stron / min. 

 

6.Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniach mono A4 prędkość skanowania na poziomie 47 stron/min.? 

Odpowiedź:  Nie, zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A4 mono prędkości skanowania na poziomie  

47 stron / min. 

 

7. Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniu A4 kolor prędkość skanowania na poziomie 56 stron / min ? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A4 kolor prędkości skanowania  na poziomie  

56 stron / min. 

 

8.Czy zamawiający dopuszcza w urządzeniu A4 kolor wielkość panela dotykowego o przekątnej 7”? 

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza w urządzeniach A4 kolor wielkości panela dotykowego  

o przekątnej 7”. 

 

W związku ze zmianą określona w pkt. 2, modyfikacji ulegają zapisy w Formularzu ofertowym –  

Załącznik nr 2A Oferta. 

UWAGA:  Wskazaną poniżej zmianę należy uwzględnić w ofercie – Załącznik nr 2A – Oferta. Parametry 

techniczne urządzeń wielofunkcyjnych.  

 

Punkt II. Urządzenia wielofunkcyjne A 3 monochromatyczne. 

1). Punkt II. 38,  strona 10 otrzymuje brzmienie: 

 
38. 

 
Wyświetlacz 

 

kolorowy ekran dotykowy LCD, min. 9 cali 

w języku polskim 

 

 
 
………………………………………………………….. 
 

 

 

 

          Łukasz Jurga 

          /-/ 

   Informatyk 


