
ZP/PN/02/2017 

L.dz. GFZ/26/2017      Wrocław, 17 stycznia 2017 r.  

 

WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 

Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z 

systemem rozliczania kosztów na potrzeby Opery Wrocławskiej" - Znak postępowania: 

ZP/PN/02/2017 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015, poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania 

Wykonawców, które otrzymał w dnia 17 stycznia 2017 r.  

Pytanie nr 1.  

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie A4 kolorowe pracujące z prędkością 28 str/min ? 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące z prędkością  z min 28 str/min w związku z powyższym 

dokonuje sprostowania  w Opisie przedmiotu zamówienia.  

 

Pytanie nr 2. 

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie A4 kolorowe posiadające czas nagrzewania 60 sekund ? 

Odpowiedź  Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza urządzenie A4 kolorowe posiadające czas nagrzewania z maksymalnym  60 

sekund, w związku z powyższym dokonuje sprostowania  w Opise przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 3. 

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie A4 kolorowe skanujące z prędkością 40 str/min 300 dpi w 

kolorze i czarno-białe ?  

Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający dopuszcza urządzenie A4 kolorowe skanujące z minimalną prędkością 40 str/min 300 

dpi w kolorze i czarno-białe, w związku z powyższym dokonuje sprostowania Opisu przedmiotu 

zamówienia. 

 

Pytanie nr 4. 

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań związanych z oprogramowaniem OCR – rozpoznawanie tekstu 

ponieważ treść SIWZ oraz zął. nr 2 nie precyzuje w jaki sposób oprogramowanie ma działać. 

 



Odpowiedź Zamawiającego : 

Zamawiający oczekuje oprogramowania posiadającego licencję serwerową. Program ma umożliwiać 

zmianę plików do co najmniej następujących formatów: DOC, XLS, PDF, HTML EBK, program ma 

również umożliwiać zmianę dokumentów co najmniej za pomocą urządzenia MFP oraz poprzez e-

mail. 

 

W związku z charakterem pytań Zamawiający dokonuje zmiany brzmienia Załącznika nr 2  Opis 

przedmiotu zamówienia.  

 

II. Pozostałe warunki zamówienia pozostają nie zostają zmienione. 

III. W związku z charakterem zadanych pytań, Zamawiający zmienia termin składania ofert  i otwarcia 

ofert.  

UWZGLĘDNIAJĄC ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN DO SIWZ ZAMAWIAJĄCY 

WYZNACZA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26 STYCZNIA 2017 . godzina 

bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

Kazimierz Budzanowski 

Zastępca Dyrektora Opery 

Wrocławskiej 

 

 

 

 


