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Kalisz, dnia 13 sierpnia 2020r. 

 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW  

dot.:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” 

 

 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Miasta Kalisz 
(Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie: 

Pytanie nr 1: 

W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego 
w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje   
w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany  
w ramach programu STF  („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i 
dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, 
średnie oraz szkoły policealne? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu operacyjnego Windows 10 Pro Academic 
wyłącznie w przypadku notebooków wymienionych w Zadaniu 7. 
 

W zakresie pozostałych Zadań Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę Windows 10 Pro 
Academic, z uwagi na brak przeznaczenia zamawianego sprzętu komputerowego do celów 
edukacyjnych oraz ze względu na usunięte z tego systemu komponenty i inne ustawienia niż 
w standardowym Windows 10 Pro. 

Pytanie nr 2: 

W imieniu firmy (…) proszę o zmianę normy wg. której mierzona jest wydajność tonerów 
czarnych dla drukarek monochromatycznych z Zadania nr 2 z normy ISO/IEC 19798 na 
normę ISO/IEC 19752, podana w siwz norma ISO/IEC 19798 dotyczy drukarek laserowych 
kolorowych natomiast norma ISO/IEC 19752 dotyczy drukarek laserowych 
monochromatycznych. W zadaniu nr 6 poz. 2 urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 prosimy 
o zmianę normy ISO/IEC 19798 na ISO/IEC 24711, która jest właściwa dla wkładów  
z atramentem. 



 

Oznaczenie sprawy: WO.271.01.0001.2020 

2 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ: 

1. w pkt 4.2.2 SIWZ (Zadanie 2) w ppkt 1) „Drukarka laserowa mono A4 – 20 sztuk”, 
w tabeli dotychczasowa treść dla pozycji Lp. 11 „Wydajność tonera” otrzymuje 
brzmienie jak poniżej: 

11. Wydajność tonera  

Urządzenie winno wykorzystywać tonery o wydajności 
>=20000 stron (deklarowana wartość zgodnie z normą 
ISO/IEC 19752), co musi znajdować potwierdzenie w 
ogólnodostępnych informacjach producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora oferowanego urządzenia. 

Urządzenie należy dostarczyć z tonerem startowym 
przewidzianym przez producenta. 

 

2. w pkt 4.2.2 SIWZ (Zadanie 2) w ppkt 2) „Toner do drukarki z punktu 1)  
– 40 sztuk”, w tabeli dotychczasowa treść dla pozycji Lp. 2 „Wydajność tonera” 
otrzymuje brzmienie jak poniżej: 

2. Wydajność tonera 
>=20000 stron (deklarowana wartość zgodnie z normą 
ISO/IEC 19752) 

 

3. w pkt 4.2.6 SIWZ (Zadanie 6) w ppkt 2) „Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3  
– 1 sztuka”, w tabeli dotychczasowa treść dla pozycji Lp. 10 „Wydajność wkładów  
z atramentem” otrzymuje brzmienie jak poniżej: 

10. 
Wydajność 
wkładów z 
atramentem 

Urządzenie winno wykorzystywać atrament o 
wydajności >=6000 dla koloru czarnego i >=5000 stron 
dla pozostałych kolorów (deklarowana wartość zgodnie 
z normą ISO/IEC 24711), co musi znajdować 
potwierdzenie w ogólnodostępnych informacjach 
producenta lub autoryzowanego dystrybutora 
oferowanego urządzenia. 

UWAGA: oprócz tonerów startowych przewidzianych 
przez producenta do każdego urządzenia należy 
dostarczyć komplet atramentów o wyżej wymienionej 
wydajności. 
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Pytanie nr 3: 

Czy w zadaniu 6 poz. 2 urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 Zamawiający dopuści 
możliwość zaoferowania urządzenia o podajnikach papieru minimum 2 sztuki po 250 arkuszy 
+ podajnik wielofunkcyjny ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje następującej zmiany w treści SIWZ: 

1. w pkt 4.2.6 SIWZ (Zadanie 6) w ppkt 2) „Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3  
– 1 sztuka”, w tabeli dotychczasowa treść dla pozycji Lp. 12 „Podajniki papieru” 
otrzymuje brzmienie jak poniżej: 

12. Podajniki papieru 
Minimum 2 sztuki, każdy po minimum 250 arkuszy  
+ podajnik wielofunkcyjny 
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