
Zamawiający: 

Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń drukujących  

 

Sprawa nr: 1/PZP-PN/2019 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zamieszcza poniżej treść pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 
 

Pytanie 2:  

W parametrach urządzeń 1 i 3 podana jest minimalna pamięć 8192 MB. Nie ma na rynku urządzeń z taką ilością 

pamięci RAM, standardem w tym segmencie jest pamięć 4-6 GB RAM, w związku z powyższym proszę o zmianę 

tego parametru, tak aby możliwe było złożenie oferty spełniające wymagania. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 zmienił opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie urządzenia 3.  

Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia dla urządzenia 1 

w następujący sposób: 

Nazwa Parametry min. 

Zainstalowana pamięć 4 096 MB 
 

Pytanie 3:  

W opisie urządzeń 1 i 3 jest również wymagany podajnik automatyczny skanowania na 50 ark. Czy podajnik ma być 

jednoprzebiegowy – skanujący 2 strony za jednym przejściem? Funkcjonalność taka zdecydowanie przyspiesza pracę 

i praktycznie likwiduje zacięcia w podajniku oryginałów. Wszyscy producenci mają już takie rozwiązanie w swoich 

urządzeniach, zalecamy podanie w opisie tej funkcjonalności. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 zmienił opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie urządzenia 3.  

Jednocześnie zamawiający informuje, iż zmienia opis przedmiotu zamówienia dla urządzenia 1 

w następujący sposób: 

Nazwa Parametry min. 

Inne podajnik główny ma być jednoprzebiegowy – 
skanujący 2 strony za jednym przejściem 

 

Pytanie 4:  

Czy są Państwo instytucją non-profit i są uprawnienie do zakupu licencji Microsoft dla takich organizacji? 

Odpowiedź: Zamawiający nie jest instytucją non-profit 

 

Pytanie 5:  

w związku z przetargiem "Dostawa serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń drukujących" (sprawa nr: 

1/PZP-PN/2019) proszę o wyjaśnienie dot. części 4 - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. W opisie przedmiotu 

zamówienia urządzenia wielofunkcyjnego 1 i 3, w tabeli powtarza się dwukrotnie wymóg odnośnie podajnika papieru 

i odbiornika papieru. Proszę o sprecyzowanie jaki podajnik i odbiornik mają Państwo na myśli. 

Odpowiedź:   



Zamawiający informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 zmienił opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie urządzenia 3.  

Jednocześnie zamawiający informuje iż zmienia opis przedmiotu zamówienia w zakresie urządzenia 1 

w następujących sposób: 

 

Ręczny podajnik papieru Min. 150 arkuszy 

Odbiornik papieru skanera automatycznego Min. 50 arkuszy 

Pojemność odbiornika papieru drukarki Min. 250 arkuszy 

Pojemność podajnika głównego drukarki 2 x 500 arkuszy 
 

Pytanie 6:  

URZĄDZENIE 1: 

Pytanie 1: Czy Parametr „Podajnik papieru na 150 arkuszy” odnosi się do podajnika ręcznego? 

Pytanie 2: Czy zamawiający zaakceptuje pamięć o pojemności 4 GB? – Wymagana aktualnie pojemność 8 GB jest do 

spełnienia wyłącznie przez jednego producenta 

Pytanie 3: Czy w związku z tym, Zamawiający nie wymaga żadnej funkcjonalności w urządzeniu, która uzasadniałaby 

konieczność zastosowania twardego dysku zaakceptuje urządzenie bez dysku albo z dyskiem SSD 32 GB? 

 Odpowiedź:   

Pytanie 1: TAK 

Pytanie 2: TAK 

Pytanie 3: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla urządzenia 3 w następujący sposób: 

 

Pojemność dysku twardego 32 GB 
 

Pytanie 7:  

URZĄDZENIE 3: 

Pytanie 1: Czy Parametr „Podajnik papieru na 150 arkuszy” odnosi się do podajnika ręcznego? 

Pytanie 2: Czy zamawiający zaakceptuje pamięć o pojemności 4 GB? – Wymagana aktualnie pojemność 8 GB jest do 

spełnienia wyłącznie przez jednego producenta 

Pytanie 3: Czy w związku z tym, Zamawiający nie wymaga żadnej funkcjonalności w urządzeniu, która uzasadniałaby 

konieczność zastosowania twardego dysku zaakceptuje urządzenie bez dysku albo z dyskiem SSD 32 GB? 

Odpowiedź:   

Zamawiający zwraca uwagę, iż w odpowiedzi na pytanie 1 zmienił specyfikację techniczną urządzenia 3, 

a zadane pytania są w tej sytuacji nieadekwatne do przedmiotu zamówienia.  

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż: 

1. załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia 

w zakresie części 4 (zmiany wskazane w treści pytań); 

2. zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

 nowy termin składania ofert: 16.10.2019 r. godz. 12:00 

 nowy termin otwarcia ofert: 16.10.2019 r. godz. 12:30 

 

3. odpowiedzi na pytania dotyczące część 1 postępowania zostaną udzielone w terminie późniejszym 

 

Zatwierdzam, dnia 9.10.2019 r. 

dr Wojciech Jarczewski 

Dyrektor 

 


