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ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 4
ul. Sejneńska 14, 16-400 Suw ałki

Suwałki, 2018-05-24

tel. 566-42-39; 566-53-14
Z S 4 . 2 6 f M <? r 33322:NIP844-12-52'775

1. Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZS4.261.3.2018 "Dostawa sprzętu
komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. „Suwalskie Centra Kompetencji
Zawodowej -kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki ”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia
24.05.2018 r.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści kasę fiskalną umożliwiającą obsługę 34 znaków towaru spełniającą pozostałe
zapisy SIWZ? Jest to najczęściej występująca liczba znaków towaru w kasach fiskalnych w niższym
przedziale cenowym. Kasy fiskalne obsługujące większą liczbę znaków towaru są urządzeniami
zdecydowanie droższymi, a pozostałe wymagania Zamawiającego w zadaniu 1, pozycji 3 wskazują na
urządzenie z niższej półki cenowej?.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kasy fiskalnej z liczbą znaków towaru 34? Wszystkie inne
parametry pozwalają na zaoferowanie urządzenia tańszego, natomiast wymóg 35 znaków wymusza
zaoferowanie urządzenia droższego, a różnica nie będzie istotna dla użytkownika.
Odpowiedź na pytanie 1 i 2
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 - formularz cenowy w poz. 3
Było
Kasa fiskalna

Elektroniczna
kopia paragonu
Liczba towarów
Liczba grup
towarowych
Liczba znaków
towaru
Liczba kasjerów
Wyświetlacz
klienta
Wyświetlacz
kasjera
Mechanizm
drukujący
Klawiatura
Złącza
komunikacyjne

Tak
Min. 3000
Min. 90
35
Min. 5
Led 8 cyfrowy
Alfanumeryczny LCD, podświetlany,
Min. 15 wierszy/sekundę
30 klawiszy, alfanumeryczna i programowalna
Min. komputer - waga - czytnik kodów kreskowych - szuflada na
pieniądze

Jest

Fundusze
E uropejskie
P rogram Regionalny
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Kasa fiskalna

Elektroniczna
kopia paragonu
Liczba towarów
Liczba grup
towarowych
Liczba znaków
towaru
Liczba kasjerów
Wyświetlacz
klienta
Wyświetlacz
kasjera
Mechanizm
drukujący
Klawiatura
Złącza
komunikacyjne

Tak
Min. 3000
Min. 90
Min. 34
Min. 5
Led 8 cyfrowy
Alfanumeryczny LCD, podświetlany,
Min. 15 wierszy/sekundę
30 klawiszy, alfanumeryczna i programowalna
Min. komputer - waga - czytnik kodów kreskowych - szuflada na
pieniądze

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które potrzebuje do 7,5s czasu do pierwszego wydruku czarno
białego i kolorowego, z czasem nagrzewania do 35 sekund (28s. z trybu oszczędzania energii)
spełniające pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego? Nie istnieje na rynku urządzenie z
czasem nagrzewania jakiego Zamawiający wymaga, tj. nie dłużej niż 9 sekund, a urządzenia
spełniające inne wymagania Zamawiającego, z podobnej półki cenowej, charakteryzują się czasem
nagrzewania w przedziale 35-55 sekund.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanego przez Państwa urządzenia. Zamawiający żąda drukarki
laserowej monochromatycznej. Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 - formularz cenowy
w poz. 11.

Drukarka
laserowa ze
skanerem i
kopiarką wraz
z zapasem
materiałów
eksploatacyjn
ych

Technologia druku
Prędkość drukowania
Funkcja oszczędzania tonera
Standardowa pamięć
Złącze Ethernet (LAN)
Rozdzielczość druku mono
Automatyczny druk
dwustronny
Czas pierwszego wydruku
Czas nagrzewania
Rozmiar papieru
Wymagany system
operacyjny
Pojemność głównego
podajnika papieru

Fundusze
Europejskie
Program Regiot\aVi\y

Laserowa monochromatyczna
Standardowa szybkość drukowania do 30 stron/min
tak
64 MB
Tak
1200x1200 dpi
Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego nie dłużej
niż 8.5 sek.
Nie dłużej niż 9 sekund
A4
Microsoft Windows 10 (32 i 64 bitowa), Microsoft
Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7
(wersja 32 i 64 bitowa)
min 250 arkuszy
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Gwarancja

Minimum 24 miesiące

Technologia druku
Prędkość drukowania
Funkcja oszczędzania tonera
Standardowa pamięć
Złącze Ethernet (LAN)
Rozdzielczość druku mono
Automatyczny druk
dwustronny
Czas pierwszego wydruku

Laserowa monochromatyczna
Standardowa szybkość drukowania do 30 stron/min
tak
64 MB
Tak
1200x1200 dpi
Tak

Jest:
Drukarka
laserowa ze
skanerem i
kopiarką wraz
z zapasem
materiałów
eksploatacyjn
ych

Czas rozgrzewania
Rozmiar papieru
Wymagany system
operacyjny
Pojemność głównego
podajnika papieru
Gwarancja
Zapas materiałów
eksploatacyjnych

Czas pierwszego wydruku czarno-białego nie dłużej
niż 8.5 sek.
mniej niż 9 sekund z trybu uśpienia
A4
Microsoft Windows 10 (32 i 64 bitowa), Microsoft
Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7
(wersja 32 i 64 bitowa)
min 250 arkuszy
Minimum 24 miesiące
Minimum jeden toner do drukarki o wydajności min.
1200 stron.

Pytanie 4
Pozycja nr 11 Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką wraz z zapasem materiałów eksploatacyjnych
- prosimy o sprecyzowanie, na jaką ilość wydruków mają być dostarczone materiały eksploatacyjne?.
Odpowiedź
Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2 - Formularz cenowy w poz. 11.
Było
Drukarka
laserowa ze
skanerem i
kopiarką wraz
z zapasem
materiałów
eksploatacyjn
ych

Technologia druku
Prędkość drukowania
Funkcja oszczędzania tonera
Standardowa pamięć
Złącze Ethernet (LAN)
Rozdzielczość druku mono
Automatyczny druk
dwustronny
Czas pierwszego wydruku
Czas nagrzewania
Rozmiar papieru
Wymagany system
operacyjny

Fundusze
Europejskie
P rogram Regionalny

Laserowa monochromatyczna
Standardowa szybkość drukowania do 30 stron/min
tak
64 MB
Tak
1200x1200 dpi
Tak
Czas pierwszego wydruku czarno-białego nie dłużej
niż 8.5 sek.
Nie dłużej niż 9 sekund
A4
Microsoft Windows 10 (32 i 64 bitowa), Microsoft
Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7
(wersja 32 i 64 bitowa)
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Pojemność głównego
podajnika papieru
Gwarancja

min 250 arkuszy

Technologia druku
Prędkość drukowania
Funkcja oszczędzania tonera
Standardowa pamięć
Złącze Ethernet (LAN)
Rozdzielczość druku mono
Automatyczny druk
dwustronny
Czas pierwszego wydruku

Laserowa monochromatyczna
Standardowa szybkość drukowania do 30 stron/min
tak
64 MB
Tak
1200x1200 dpi
Tak

Minimum 24 miesiące

Jest:
Drukarka
laserowa ze
skanerem i
kopiarką wraz
z zapasem
materiałów
eksploatacyjn
ych

Czas rozgrzewania
Rozmiar papieru
Wymagany system
operacyjny
Pojemność głównego
podajnika papieru
Gwarancja
Zapas materiałów
eksploatacyjnych

Czas pierwszego wydruku czarno-białego nie dłużej
niż 8.5 sek.
mniej niż 9 sekund z trybu uśpienia
A4
Microsoft Windows 10 (32 i 64 bitowa), Microsoft
Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 7
(wersja 32 i 64 bitowa)
min 250 arkuszy
Minimum 24 miesiące
Minimum jeden toner do drukarki o wydajności min.
1200 stron.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia
1 czerwca 2018 r. godzina 9.00.
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