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Powiat Rypiński 

ul. Warszawska 38 

87-500 Rypin 

Rypin, 02.02.2023 r. 

ZP.272.6.2022 

 

Wykonawcy 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu 

Rypińskiego 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 4  

 

Zamawiający przypomina, że w dniu 27.01.2023 r. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej został 

złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego, zawierający w swej treści m.in.: 

„Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przy dostawie mebli:  

Certyfikaty PN-EN 1729-1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych  

Część 1: Wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-2:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych 

Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62, 64, 65, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 111, 112, 113, 123, 

124, 126, 127  

PN-EN 14434:2007 AC:2008 Tablice do pisania dla szkół Wymagania ergonomiczne, techniczne i 

bezpieczeństwa oraz metody badań. dla tablic wymienionych w pozycjach: 48, 49, 51, 52  

Informujemy, iż norma PN-EN 1729-2:2007 jest nieaktualna. Obecnie obowiązuje wersja PNEN 1729-

2+A1:2016-02 i PN-EN 1729-1:2016-02. Prosimy o aktualizację wymaganej przez Zamawiającego normy 

w dokumentach zamówienia.  

Ponadto informujemy, iż wskazana norma odnosi się wyłącznie do krzeseł i stołów dla instytucji 

edukacyjnych. Prosimy o usunięcie wymogu dostarczenia certyfikatu PN-EN 1729 dla pozycji innych niż 

krzesła i stoły (np. mebli do przechowywania).  

Informujemy również, że norma PN-EN 14434:2007 AC:2008 również jest już nieaktualna. Obecnie 

obowiązująca jest norma PN-EN 14434:2010. Prosimy o aktualizację w dokumentach zamówienia.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r., treść dotycząca 
certyfikatów znajdująca się pod tabelą otrzymuje brzmienie: 
 
„Wykonawca dostarczy przy dostawie mebli: 

 



 

2 

 

Certyfikaty 

Wymiary funkcjonalne PN-EN 1729-1:2016-02 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 1  

PN-EN 1729-2+A1:2016-02 Meble – krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych- Część 2. Wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań dla mebli wymienionych w pozycjach: 12, 13, 14, 26, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 

56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 78, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 100, 101, 102, 103, 123, 124, 126,  

PN-EN 14434:2010 Tablice do pisania dla szkół -Wymagania ergonomiczne, techniczne i bezpieczeństwa oraz 

metody badań wymienione w pozycjach: 48, 49, 51, 52 

PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe- Krzesła biurowe do pracy – część 1: Wymiary – oznaczenie wymiarów 

PN -EN 1335-2:2009 Meble biurowe – krzesła biurowe do pracy – część 2: Wymagania bezpieczeństwa wymienione 

w pozycjach: 32,77, 88,106 

PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 1: Wymiary 

PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoły robocze i biurka. Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa 

wymienione w pozycjach: 6,20, 21, 22, 23, 24, 25, 37,79, 83, 108 

PN – EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa 

wymienione w pozycjach: 3,4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 38, 57, 63, 68, 70, 75, 76, 96, 97, 98, 99, 110, 111, 112, 113, 

122, 127” 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniach od 30.01.2023 r. do 01.02.2023 r. przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego, o następującej treści: 

 

WNIOSEK 1 

„Pytania dotyczą postepowania na zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego znak sprawy ZP.272.6.2022, 

załącznik nr 1/1 do SWZ. 

Pytanie 1  

1.1. Komputer stacjonarny typu All in One – 148 szt. 

Obudowa  

Specyfikacja techniczna komputera AIl in One z uwagi na zapisy „regulację pochyłu pionowego w zakresie 

od minus 5 do 30 stopni” mocno ograniczania konkurencje do jednego producenta komputerów All in One.  

W związku z powyższym oraz umożliwieniem złożenia oferty na komputery All in One pozostałych 

producentów zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów All in One, które 

posiadają możliwość pochyłu pionowego w zakresie od minus 5 do 25 stopni ? 

Pytanie 2  

1.4. Laptop 15.6” – Typ_1 – 38 szt. 

System operacyjny  

Specyfikacja laptopa z uwagi na wymagana dedykowaną kartę graficzna daje możliwość zaoferowania 

laptopów przeznaczonych na rynek konsumencki (laptopy gamingowe), które posiadają fabrycznie zainstalowany 

system operacyjny Microsoft Windows Home z kluczem licencyjnym zapisanym w płycie głównej. W celu spełnienia 
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wymogu specyfikacji technicznej w postaci laptopów z preinstalowany systemem operacyjnym Microsoft Windows 

Professional PL zwracam się z pytaniem czy Zamawiający uzna za równoważne dostarczenie laptopów z systemem 

operacyjnym Microsoft Windows Professional PL w wersji OEM wraz z stosownymi atrybutami legalności (naklejki 

GML Genuine Microsoft Label) lub w wersji edukacyjnej na zasadach licencji grupowych i wykreśli zapis „ Klucz 

licencyjny zapisany trwale w pamięci płyty głównej, ma umożliwiać instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby 

ręcznego wpisywania klucza licencyjnego” ?  

Obecne zapisy specyfikacji technicznej uniemożliwiają złożenie oferty na laptopy wyposażone w wymaganą 

dedykowana kartę graficzna wraz z zainstalowanym system operacyjnym Microsoft Windows Professional PL z 

kluczem licencyjnym zapisanym w płycie głównej.  

Pytanie 3  

2.2 Projektor – 35 szt.  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie projektorów z technologią obrazu 3LCD oraz kontrastem 16 000:1?  

Pytanie 4  

3.1. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_1 - 28 szt.  

Obecnie nie ma dostępnych urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono podsiadających gniazdo kart 

pamięci SD, w związku z tym prosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez urządzenia wielofunkcyjne laserowe 

gniazda kart pamięci SD.  

Pytanie 5  

3.3. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_3 – 4 szt.  

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych - atramentowych A3 kolor, które 

posiadają maksymalny rozmiar nośnika do formatu A3 ?  

Pytanie 6  

3.4. Urządzenie wielofunkcyjne Typ_4 – 4 szt.  

1) Czy Zamawiający dopuści wykreślenie parametru Możliwość rozbudowy kaset do min. 4000 arkuszy? Zamawiający 

oczekuje podstawowego urządzenia o prędkości druku 20 str/min., które cechują się niewielkimi nakładami 

miesięcznymi. Taka opcja o większości producentów nie jest dostępna. Zmiana parametru pozwoli na zwiększenie 

konkurencyjności postepowania.  

2) Czy Zamawiający dopuści zmianę parametru Gramatura papieru – w zakresie 52 - 250 g/m² lub wyższa na 

Gramatura papieru – w zakresie 55 - 250 g/m² lub wyższa? Jestem przekonany że parametr minimalny o różnicy 3 

g/m² jest do zaakceptowania, mając na uwadze że gramatura 52 g/m2 papieru nie jest dostępna w bieżącej sprzedaży, 

tylko realizowana na zamówienie indywidualne.  

3) Czy Zamawiający dopuści zmianę parametru Język drukarki - Standardowo: PCL6, PostScript v3, XPS, 

Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF) na Język drukarki - Standardowo: PCL6, PostScript v3, 

Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników (JPEG/TIFF). Format XPS został opracowany przez firmę Microsoft, która 

nie wspiera już tej emulacji druku. Powszechnie stosowanym formatem pliku jest PDF i emulacja PostScipt.” 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad.-1. Zamawiający dopuszcza komputery typu AIl in One z regulacją pochyłu pionowego w zakresie od minus 5 
do 20 stopni. Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 



 

4 

 

27.01.2023 r., w pozycji 1.1 pkt. 13 b opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ”Podstawa typu All in One 
musi umożliwiać: 
− regulację  pochyłu pionowego w zakresie od minus 5 do 20 stopni 
− regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm” 

 

Ad.-2. Zamawiający uznaje za równoważne i tym samym dopuszcza licencje na system operacyjny Microsoft 
Profesional PL w wersji OEM wraz z atrybutami legalności.  
 
Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r w pozycji 
1.2 pkt 14 oraz w pozycji 1.3 pkt 14 oraz pozycji 1.4 pkt 21 wykreśla się zapis z ppkt b) „Klucz licencyjny zapisany 
trwale w pamięci płyty głównej, ma umożliwiać instalacji systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania 
klucza licencyjnego.    
Opis zawarty w w/w pozycjach w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: „Preinstalowany w pełni legalny system operacyjny 
Microsoft Windows 11 Professional PL 64 bitowy lub równoważny: zakres równoważności opisany został poniżej*”. 

 
Ad.-3. Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania projektorów wymienionych w załączniku nr 1/1 do SWZ po 
zmianach z dnia 27.01.2023 r. zgodnie z którym minimalne wymagania dotyczące kontrastu wynoszą 20 000:1 oraz 
technologią obrazu: DLP. 
 

Ad.-4. Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wymogu gniazda pamięci kart SD w urządzeniu 

wielofunkcyjnym. Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 

27.01.2023 r., w pozycji 3.1 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ”Urządzenie spełnia co najmniej 

poniższe parametry: 

− technologia druku – laserowa 

− rodzaj – druk mono  

− maksymalny rozmiar nośnika – A4 

− automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

 automatyczny druk dwustronny (duplex) 
− rozdzielczość druku w czerni – min.1200 x 600 dpi 

− szybkość druku mono – min 25 str./min. 

 optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi 
− obsługuje języki co najmniej: PCL6, PostScript v3, 

− interfejs - Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Wi-Fi” 

 

Ad.-5. Zamawiający oświadcza, że odpowiedź na pytanie dotyczące poz. 3.3. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_3 – 

4 szt., zostanie udzielona niezwłocznie po jej ustaleniu. 

Ad.-6. 

1) Zamawiający oświadcza, że wymaga zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego wymienionego w 

załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r. zgodnie, z którym jest możliwość rozbudowy 

do min. 4000 arkuszy ze wszystkich podajników na papier. 
Jednocześnie Zmawiający oświadcza, że dokonał ponownego badania rynku w zakresie dostępności 

urządzeń wielofunkcyjnych o wskazanych w opisie zamówienia parametrach i ustalił, że są dostępne na 

rynku. 

2) Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę parametru Gramatura papieru – w zakresie 55 - 250 g/m² lub 

wyższa. 

3) Tak, Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący języka drukarki i wymogu formatu XPS. 

Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r., 
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w pozycji 3.4 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ”Urządzenie spełnia co najmniej poniższe 

parametry: 

− technologia druku laserowa 
− rodzaj – kolorowa  
− Format - SR A3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 
− Prędkość wydruku ciągłego: min. 20 stron na minutę,  
− automatyczny druk dwustronny (duplex) 
− Automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 100 oryginałów 
− W standardzie min. dwie uniwersalne kasety na papier na 500 arkuszy 
− Możliwość rozbudowy kaset do min. 4000 arkuszy  
− Gramatura papieru – w zakresie 55 - 250 g/m² lub wyższa  
− Pamięć systemu – min. 2 GB 
− Dysk twardy – min. 250 GB 
− Panel operatora: dotykowy, kolorowy, komunikaty na ekranie w języku polskim 
− interfejs - Ethernet 10/100/ Mbps , USB, opcjonalnie Wi-Fi 
− Obsługiwane systemy operacyjne - Obsługa wszystkich aktualnych systemów Microsoft Windows 
− Kopiarka (rozdzielczość 600 x 600 dpi, powiększenie: 25 - 400%) 
− rozdzielczość drukowania min. 1200 x 1200 dpi,  
− Język drukarki - Standardowo: PCL6, PostScript v3, Bezpośredni wydruk PDF, Druk nośników 

(JPEG/TIFF) 
− Rozdzielczość skanowania min. 600 x 600 dpi, rozmiar oryginału - A3, A4, A5, B4, B5, 
− Tryb skanowania: skanowanie do e-mail, skanowanie do folderów, skanowanie do pamięci 

przenośnej 
− Dodatkowe funkcje: limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup, zarządzanie 

skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera 
− Zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz 
− kabel zasilający;  
− instrukcja obsługi w języku polskim. 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

 komplet oryginalnych tonerów 
 szafka pod urządzenie 
 kabel USB, Ethernet długości min. 10 mb 

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych kserokopiarek cyfrowych zwanych dalej 

sprzętem lub urządzeniem wraz z transportem do miejsca instalacji u Zamawiającego, montażem, 

instalacją, konfiguracją wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz uruchomieniem 

kompletnego sprzętu, a także zaprezentowaniem możliwości technicznych całego zestawu i 

przeprowadzeniem na stanowisku pracy bezpłatnego szkolenia wskazanych przez Zamawiającego 

do trzech osób dla każdego urządzenia w zakresie obsługi i użytkowania oraz w zakresie 

wykorzystania zaawansowanych funkcji użytkowych urządzeń.” 

WNIOSEK 2 

„Dotyczy postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego” 

Znak sprawy: ZP.272.6.2022 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracamy się z zapytaniem dotyczącym 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w wyposażenie. 
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PYTANIE: 

1. Dotyczy poz.110 sejf meblowy 
Czy Zamawiający dopuszcza sejf o poniżej przedstawionych parametrach. Na rynku nie ma 

takich sejfów jakie Państwo opisaliście w SWZ. 

Wymiary proponowanego sejfu są poza dopuszczalną tolerancją ±3%.                                

Zamek elektroniczny zamiast kluczowego.  

Poniżej opis i zdjęcie poglądowe: 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że wskazany przez wykonawcę sejf nie spełnia oczekiwań zamawiającego ze względu na 
to, że sejf będzie wbudowany w szafkę o głębokości 40 cm. 
      
Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r., w poz. 110 opis zawarty 
w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie „Sejf wykonany ze stali, ognioodporne wnętrze i bolce. Korpus ze stali o gr. 2 mm, 
drzwi ze stali o gr. 4 mm, zamek z obustronnym kluczem i dwoma bolcami, dwa klucze w komplecie (opcjonalnie 
dodatkowo sejf może być wyposażony w zamek elektroniczny).  Otwory do montażu. Sejf klasy bezpieczeństwa A. 
Liczba półek– dwie. Wymiary: (szer. x głęb. x wys.)  38cm x 37 cm x 72 cm. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 
3%”. 
 

WNIOSEK 3 

„Dzień dobry, część 2 poz. 57 Szafa ubraniowa - Zamawiający wskazuje wymiar szafki 60 x 49 x 180 cm 

+/- tolerancja i jednocześnie wymaga aby szafka wyposażona była w drążek i haczyki na ubrania. Te dwa 

parametry w jednej szafie nie są możliwe do spełnienia ponieważ aby drążek czy haczyki mogły spełniać 

swoją funkcję schowki muszą być większe. Czy zatem Zamawiający przyjmie szafke ubraniową 6 

schowkową w konfiguracji 3 kolumny 2 rzędy łącznie 6 schowków z drążkami i haczykami. Wymiar szafki 

88,5 x 49 x 180 cm? lub Szafkę 6 schowkową o wym. 60 x 49 x 180 cm, konfiguracja 2 kolumny 3 rzędy 

łącznie 6 schowków bez drążków i haczyków?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r. opis zawarty w poz. 57, kolumna 3  jest następujący: 
„Szafka skrytkowa z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Konstrukcja zgrzewana szafki oparta na profilach 
zamkniętych. Drzwi szafek z wywietrznikami oraz miejsce na identyfikator. W każdej skrytce  drążek oraz dwa haczyki 
na ubrania. Szafki zamykane zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem. Posiada otwory, które 
umożliwiają połączenie szaf ze sobą lub przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony  w co najmniej dwa 
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kluczyki.  Wymiary: (szer. x głęb. x wys.) 90 cm x 50 cm x 185 cm. Drzwi koloru niebieskiego i żółtego ułożone 
naprzemiennie. Dopuszczalna tolerancja wymiaru +/- 3%”. 
 
W związku z przedmiotowym pytaniem Zamawiający uważa, że wymiary szafek 88,5x49x180 cm, które wskazał 
wykonawca są zgodne z przedmiotem zamówienia. 
Natomiast jeśli chodzi o konfigurację szafki dotyczącą drążka i haczyków Zamawiający oświadcza, że po 
przeprowadzeniu ponownego badania rynku wskazany model szafki jest dostępny w konfiguracji wskazanej przez 
Zamawiającego.  
 

WNIOSEK 4 

„Częśc 2 poz. 98 proszę o usystematyzowanie opisu regału. Które przestrzenie/części regału mają być 

zamknięte, a które otwarte.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający w opisie przedstawił, że regał podzielony na trzy części ma dwie części zamykane tj. dolna i górna, 
częścią otwartą jest część środkowa regału.  
 

WNIOSEK 5 

„Dotyczy postępowania pn. „Zakup wyposażenia dla szkół Powiatu Rypińskiego” 

Znak sprawy: ZP.272.6.2022 

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku zwracamy się z zapytaniem dotyczącym 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w wyposażenie. 

PYTANIE: 

1. Dotyczy poz. 34 sofa terapeutyczna 
Podana w SWZ głębokość sofy jest chyba błędna. Nie ma takiej sofy z głębokością prawie 1 

metra. Proszę o podanie prawidłowych wymiarów.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Podana w SWZ głębokość sofy jest chyba błędna. Nie ma takiej sofy z głębokością prawie 1 metra. Proszę o 
podanie prawidłowych wymiarów.  
 
 
W załączniku nr 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r. w poz. 34 - sofa terapeutyczna błędnie wskazano 
głębokość sofy. 
 
Zamawiający oświadcza, że w załączniku nr  1/2 do SWZ po zmianach z dnia 30.01.2023 r., w poz. 34, opis zawarty 
w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: 
„Sofa 3 osobowa z podłokietnikami, o wymiarach zawartych w przedziale: Szerokość 170 - 200 cm, Wysokość 65 - 

80 cm, Głębokość 55 - 80 cm. 

Powinna posiadać: 

- w całości tapicerowane siedzisko i oparcie, 

- stelaż i konstrukcję wewnętrzną zbudowaną z drewna litego, płyty meblowej i sklejki, 

- płytę i szkielet siedziska wykonane ze sklejki o grubości min. 10  mm i minimalnej ilości 7 warstw, 

- siedzisko stałe wypełnione pianką, 
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- stopki 

- tapicerkę łatwo zmywalną oraz odporną na zabrudzenia z powłoką charakteryzującą się wysoką ochroną 

przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. Sofa obita tkaniną zmywalną o wytrzymałości co najmniej 50 000 cykli 

Martindale.” 

WNIOSEK 6 

„Dotyczy: 3.1. Urządzenie wielofunkcyjne – Typ_1 - 28 szt. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które nie 

są wyposażone w gniazdo kart pamięci SD? Pragniemy zwrócić uwagę, że karty pamięci SD są stosowane 

w aparatach fotograficznych i smartfonach do zapisywania zdjęć, natomiast monochromatyczne 

urządzenia drukujące nie służą do drukowania zdjęć, więc gniazdo kart SD nie będzie miało praktycznego 

zastosowania. Z tego względu większość producentów nie stosuje w tego typu urządzeniach gniazd kart 

pamięci SD. Wymaganie to preferuje konkretnego producenta urządzeń, zatem zgoda Zamawiającego 

zapewni znacznie większą konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że usunął zapis dotyczący wymogu gniazda pamięci kart SD w urządzeniu wielofunkcyjnym. 

Jednocześnie Zamawiający  oświadcza, że w Załączniku nr 1/1 do SWZ po zmianach z dnia 27.01.2023 r., w pozycji 

3.1 pkt. 3 opis zawarty w kolumnie 3 otrzymuje brzmienie: ”Urządzenie spełnia co najmniej poniższe parametry: 

− technologia druku – laserowa 

− rodzaj – druk mono  

− maksymalny rozmiar nośnika – A4 

− automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 

 automatyczny druk dwustronny (duplex) 
− rozdzielczość druku w czerni – min.1200 x 600 dpi 

− szybkość druku mono – min 25 str./min. 

 optyczna rozdzielczość skanowania min. 1200x1200 dpi 
− obsługuje języki co najmniej: PCL6, PostScript v3, 

− interfejs - Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Wi-Fi” 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski zamieszcza załączniki nr 1/1 i 1/2 do SWZ po zmianach z dnia 

02.02.2023 r. 

W związku ze zmianami opisu przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 137 ust. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w ww. postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w następujący sposób:  

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania 

ofert do dnia 23.05.2023 r.  

2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski do dnia 23.02.2023 r. 

do godziny 09:00.   

3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2023 r., o godzinie 9:30. 

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie 

prowadzonego postępowania. 
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