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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie
Najem arz1dzefi drukuj4cych na potrzeby Zarz4du
materialami eksploatacyjnymi do fych urz4dzefr
eksploatacyjno-napr aw czego dla posiadanych przez
systemem wspoma gaj qcym zarzqdzanie

przetargu nieograniczonego na

Dr6g Miejskich wraiz z serwisem i
oraz Swiadczenie uslugi serwisu
Zamawiajgcego urz4dzefi, wraz z

Num er p ostgp owa nia ZDMNMIDZP | 56/PN/50/1 9

Miasto Stoleczne Warszawa - ZarzEd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych (DZ. U z 2018 r. poz. 1986 z poZn. zm.)
odpowiada na pytania Wykonawcy.

PYTANIA SIWZ-OPZ czgS(z 3

Pytanie Nr L

Czy Zamawiapcy jako r6wnowazne dopuszcza rozwi4zanie: metoda druku: technologia
cyfrowa monochromatycznamagnetyczna DIRECTpress(DIRECTimaging) np. stosowana w
urz4dzeniach Canon-OCE Vario Print, bez emisji ozonu, cechuj4ca sig wigkszymi
prgdkoSciami druku, bezsmugow4 i powtarzaln4 jakoSci4, trzykrotnie mniejszymi kosztami
druku stron cz-bialych ?

O dp owied t z Zamaw iaj Acy d o p uszcza takie rozw i4zanie.

Pytanie Nr 2
W zakresie SOPZ II. pkt. l.l2: pamigd min. 4 GB RAM, 1.13: pamigd systemowa 2GB,
PYTANIE: Czy Zarnawiaj4cemu chodzi w obu przypadkach o pamiE6 typu RAM (Random
Access Memory)? Czy Zamawiaj4cy jako r6wnowa2ne dopuszcza rozwiqzanie gdzie na
plycie gl6wnej jest 2GB, a na plycie rozszerzen (printer controller board) jest 2GB, l4cznie 4
GB?

Odpowiedtz Zamawiaj4cy dopuszcza takie rozwi4zanie, minimalna iloSd pamigci RAM
4GB.

Pytanie Nr 3
Czy ZamawiajEcy dopuszcza system elektronicznego monitorowania pracy urz4dzenia i stanu
wyeksploatowania czgSci i elektronicznego generowania zleceh jako r6wnowazny system
zapewnienia jakoSci podczas reahzacji umowy i Swiadczenia uslug serwisowych?



Odpowied t z ZamawiajAcy dopuszcza system r6wnowaZny.

Pytanie Nr 4

y zakresie opisu warunk6w serwisowych pkt. 6.18 ,,Wykonawca na zlecenie
Zamawiaj}cego dostarczy i zainstaluje dodatkowe urz4dzenie w ra-a"h najmu w terminie nie
przelr'raczaj4cym3 dni robocze od daty przekazaniazleceniainstalacji prr"tZamawiajqcego,,
PYTANIE: czy zamawiajqcy dopuszcza dostawg kolejnego (nastgpneg o) wzqdzenii
wysokonakladowego w terminie 21 dni kalendarzowych od daty- przekazania zlecenia
instalacji do Wykonawcy ?

odpowiedtz zamawiaj?cy dopuszcza dostawg kolejnego (nastgpnego) urz4dzenia
wysokonakladowego w terminie 21 dni kalendarzowych.
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Pytanie Nr 5
Czy ZarnawiE4cy dopuszcza system elektronicznego monitorowania pracy urzqdzeniai stanu
wyeksploatowania czgSci i elektronicznego generowania zlecen jako r6wnowtzny system
zapewnienia jakoSci podczas rcalizacji umowy i Swiadczenia uslug serwisowych?

Odpowiedf: Zamawiajqcy dopuszcza system rrfwnowa2ny, jednakZe Zamawiajqcy
wymaga by system mial moiliwoSd obslugi wszystkich urzqdzefi drukuj4cych
najmowanych przez Zamawiaj4cego, objgfych w czgSciach I i 2 niniejszego
postgpowania.

Pytanie Nr 6
Czy Zamawiaj4cy wymaga i dopuszcza zastosowanie urzqdzenia zastEpczego w przypadku
niestandardowej usterki eksploatacyjnej lub przewidywanej niedostgpnoSci dluZszej niz 24
godziny ?

O d p owied f,z Zamaw iaj I cy d opuszcza takie rozw i4zanie.

PYTANIA SIWZ-OPZ czeS,(z I

Pytanie Nr 7
Czy system kontroli Srodowiska wydruku ma obslugiwad wymagania Zarnawiqqcego dla
wszystkich posiadanych przez Zamawiaj1cego urz4dzeh Canon ADVANCE C3330i zgodnie
zzal<resem opisanym w sekcji II. pkt.s. od ust. 1) do ust. 23) ?

OdpowiedtzTak

Pytanie Nr 8
Czy Zarnawiajqcy dopuszcza jako r6wnowune rczwi4zanie dla skanowari z rczpoznaniem
tekstu (OCR) zamiast ptzez system kontroli Srodowiska wydruku iZ mogq byd wykonywane
,,w locie" ptzez oprogramowanie, procesor i pamigd samego urz4dzenia i jest to dostgpne z
panelu uzytkownika na vrz4dzeniu i bez limitu uzytkownik6w (oraz nawet moae byd
zaprogramowane j ako domySlny tryb skanowania).

O d powied Lz Zzmaw iaj A cy d opuszcza takie rozw iqzanie.



Pytanie nr 9
czy zamawiaj4cy 

. .dopuszcza jako r6wnowa2n e rczwiqzanie mozliwos6 ustawieniapowiadomienia o zblizijqcym sig niskimlkon"o*y- ,tuni._ tonera, co pozwal a jeszcze nawydruk ok' 1000 stron z reszty 6r:i1. . wop! zapisu SopZ: ,,System musi zapewniimozliwosi ustawienia przez administratora ilosci procentowej pozostalego tonera wurz4dzeniu, przy _kt6rym jest wysylane powiadom[nie o p.jt.i.,ui"-"wymiany ??wskazujemy' iz zamawiajfcy i tak zapis i iz *yiiga zapevrnienia przy urz'dzeniu, wmi ej s cu instal acj i, stary zap as minimum j .dn. go torip-r-"t-u toner6 w.

Odpowiedt: Zamawiaj?cy dopuszcza takie rozw iqzanie.

Pytanie Nr l0
czy zamawiaiqcy.dla.urzq.dzen crun3-{-1Y--tgu podajnika automatycznego orygi nal6w zdwiema listwami skanuj4cymi lbuars-cafir 'dlr' 

,kunowania w irybie kolor imonochromatycznym o prgdkosci minimaln.j'* ityui" dwustronnym'70 stron orazanalogicznie w trybie jednostronnym o prgdkosciskanowania 35 stron ?

odpowiedi: zamawiai4cy dopuszcza takie roz,tvipzanie, jednakze nie jest onowymagane.

Pytanie Nr 11
czy zamawiaiqcy 

-lllurz4dzen Grupl 
.A- dopuszc za iako r6wnowazn e urz4dzenie canonADVANCE c5535i Gen.III o prgdkosci 35 str. Aa/mrn i 18 stron A3lmin z wymaganymmodulem fax-serwera oraz kasetami o. pojemnosci papieru 1500 arkus zy orazpodajnikiemt?cznym na 100 arkuszy-oraz podajnikiem automatyitny^ oryginal6w DUALSCAN na 150arkuszy o prEdkosci skanowanii 80 str./min ieanostronnie i 160 str./min w trybiedwustronnym ??

odpowiedz: w kwestii prgdkosci funkcjonowania urz1dzefir zamawiajacy wymagaparametr6w okresronych w opisie przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie Nr 12
czy. zamawiaj4cy dla 

.wzqdzeri Grupa A dopusci urzEdzenia o prgdkosci drukowania ikopiowania w trybie kolorowym i/lub izamo-bialym min. js str. A4lmin i l7 stron A3lmin.ze statystykZamawiaj4cego 2a2018 rok wyniku'izp"r irr4dzeniew Grupie A wykonywanotylko 3225 str 44 mono +826 A4 kolor +69 43 mono +l5l A3 kolor . .. natomiast naurzEdzeniach canon ADVANCE c3330i o parametrach prgdkosci druku 30 stron A4/minwykonywano per urzQdzenie w tym samym czasie: 5050 str 44 mono +1220 44 kolor +gg,{3 mono +168 .{3 kolor.

odpowiedf: w kwestii prgdkosci funkcjonowania urz4dzefi zamawiai?cy wymagaparametr6w okreslonych w opisie przedmiotu Zamtfwienia.

Pytanie Nr 13
czy zamawiaj4cy dla utzqdzeri Grupa B dopuszcza jako r6wnowazn e rozwiqzanie urzqdzeniabez dysku twardego?. Monoc^hrom atyczne urz4dzenia ruuiu.r.o*" -ra niewielkimiurzEdzeniarni i wg soPZ nie musz4 byi wyposazone w iivt"iukart zbliteniowych i funkcjgkolejkowania wydruk6w na dysku'w'urz4d)eniu. Niemniej urzEdzenia nabiurkowe canon i



bez dysku twardego udostgpniaj4 mo2liwo6i podpigcia
logowanie sig jako zautoryzowany u2ytkownik, a nawet
drukowania.

czytnika kart zblizeniowych i
konfiguracj g tzw. bezpiecznego

odpowied frz zamaw iai Qcy nie dopuszcza takiego r ozv, i}zania

Pytanie Nr 14
Czy Zamawiaj4cy dopuszcza system elektronicznego monitorowania pracy urzqdzeniai stanu
wyeksploatowania czgsci i elektronicznego generowania zlecehjako rOwnowazny system
zapewnienia jako6ci podczas rcalizacjiumowy i Swiadczenia uslug ierwisowych?

OdpowiedZ: Zamawiaiqcy dopuszcza system r6wnowa2ny, jednakze Zamawiajycy
wymaga by system mial mo2liwo66 obslugi wsrystkich urz1dzefi drukuj4cyci
najmowanych przez Zamawizjgcego, objgtych \il czgsciach I i 2 ninieiszego
postgpowania.
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