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Strona internetowa  

 

 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prowadzący 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT”, zawiadamia, że działając na 

podstawie  

1) art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej 

dalej: „Pzp”, przekazuje treść pytań i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „Siwz”),  

2) art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści Siwz w sposób opisany w dalszej 

części zawiadomienia.  

 

 

Na wstępie Zamawiający wskazuje, iż postanowieniami pkt 4.4 i 4.5 Siwz określił, iż 

minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne sprzętu zawarte są w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” stanowiącym Załącznik nr 1 do Siwz, oraz że oferowany i dostarczony sprzęt 

musi spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w Załączniku nr 1 do Siwz.  

 

 

Pytanie 1:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wymogi odnoszące się do urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych TYP A w ilości 8 

sztuk zostały określone w pkt 4 Załącznika nr 1 do Siwz.  W poz. nr 3 tabeli dotyczącej 

przedmiotowego urządzenia Zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga zaoferowania 

urządzeń charakteryzujących się szybkością drukowania i kopiowania nie mniejszą niż 36 

stron formatu A4 w trybie „mono” i „kolor”. Przedmiotowy parametr jest istotny dla 

Zamawiającego, bowiem świadczy o szybkości pracy maszyn drukujących, co bezpośrednio 

wpływa na poziom funkcjonalności zamawianych urządzeń.  

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający podtrzymuje w pełni wymogi określone w 

Siwz w przedmiotowym zakresie, wobec czego nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń 

wielofunkcyjnych kolorowych TYP A z prędkościami wydruku, o których mowa w pytaniu.  

 

 



Pytanie 2:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wymogi odnoszące się do urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego TYP B w ilości 1 

sztuka zostały określone w pkt 5 Załącznika nr 1 do Siwz. W poz. nr 20 tabeli dotyczącej 

przedmiotowego urządzenia Zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymagany czas 

wydruku pierwszej strony w kolorze wynosi maksymalnie 7 sekund, a dla wydruku mono 

maksymalnie 5 sekund, nie zaś jak przedstawiono w zapytaniu 7,35 sekundy dla wydruku 

kolorowego oraz 5 sekund przy wydruku mono. Zaproponowane w zapytaniu parametry 

wydruku pierwszej strony na poziomie 7,2 sekundy w kolorze oraz 5,8 sekundy wydruk mono 

nie spełniają postawionych przez Zamawiającego wymogów. Przedmiotowy parametr jest 

istotny dla Zamawiającego, bowiem świadczy o szybkości pracy maszyn drukujących, co 

bezpośrednio wpływa na poziom funkcjonalności zamawianych urządzeń.  

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający podtrzymuje w pełni wymogi określone w 

Siwz w przedmiotowym zakresie, wobec czego nie dopuszcza się zaoferowania urządzeń 

wielofunkcyjnych kolorowych TYP B z czasem wydruku pierwszej strony, o którym mowa w 

pytaniu.  

 

Pytanie 3:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wymogi odnoszące się do Laptopów zestaw A w ilości 6 sztuk zostały określone w 

pkt 2 Załącznika nr 1 do Siwz.  W poz. nr 1 tabeli dotyczącej przedmiotowych laptopów 

Zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga zaoferowania laptopów posiadających 

wyświetlacz o przekątnej ekranu od 13 do 13,9 cala. Pierwotnym zamiarem Zamawiającego 

było nabycie laptopów z wyświetlaczem o przekątnej 13,3 cala jako optymalnej wielkości w 

tym typie sprzętu. Mając jednak na uwadze konieczność dopuszczenia możliwie najszerszej 

konkurencji, Zamawiający w wymogach Siwz podał dopuszczalny przedział przekątnej 

ekranu. W tym stanie rzeczy, dalsze zwiększanie tego przedziału nie jest możliwe, bowiem 



przedmiotowy parametr jest istotny dla Zamawiającego z punktu widzenia funkcjonalności 

urządzeń.  

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający podtrzymuje w pełni wymogi określone w 

Siwz w przedmiotowym zakresie, wobec czego nie dopuszcza się zaoferowania laptopów 

zestaw A wyposażonych w matrycę o przekątnej 14 cali, o czym mowa w pytaniu.  

 

Pytanie 4:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wymogi określone w pkt 4 Załącznika nr 1 do Siwz dotyczą urządzeń 

wielofunkcyjnych kolorowych TYP A w ilości 8 sztuk. W poz. nr 7 podano, że urządzenia 

winny być wyposażone w zoom 25%-200%. W przypadku przedmiotowego parametru, 

Zamawiający celem poszerzenia konkurencji dopuszcza urządzenie z zoomem 50%-200%. W 

związku z tym, Zamawiający dokonał zmiany treści Siwz w sposób opisany w dalszej części 

zawiadomienia.  

Odnosząc się do skoku zoomu, wskazać należy, iż parametr ów jako nieistotny dla 

Zamawiającego nie został opisany w Załączniku nr 1 do Siwz. Wobec powyższego, 

niezależnie od dokonanej zmiany treści Siwz, dopuszczalne jest zaoferowanie urządzenia 

wyposażonego w 1% skok zoomu.  

 

Pytanie 5:  

 

 

Wyjaśnienie:  

Wymogi określone w pkt 5 Załącznika nr 1 do Siwz dotyczą urządzenia 

wielofunkcyjnego kolorowego TYP B w ilości 1 sztuka. W poz. nr 21 wskazano, że 

urządzenie winno się nagrzać z trybu uśpienia w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. 

Przedmiotowy parametr jest istotny dla Zamawiającego, bowiem świadczy o szybkości pracy 

urządzenia stanowiąc istotny element jego funkcjonalności. Zaproponowany w pytaniu czas 

nagrzewania nie spełnia postawionego przez Zamawiającego wymogu.  

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający podtrzymuje w pełni wymogi określone w 

Siwz w przedmiotowym zakresie, wobec czego nie dopuszcza się zaoferowania urządzenia 

wielofunkcyjnego kolorowego TYP B z czasem nagrzewania z trybu uśpienia, o którym 

mowa w pytaniu.  

 

_______________________________________________________ 

 



Zamawiający, celem poszerzenia konkurencji, realizując jeden z postulatów zawartych 

w pytaniach, działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w Załączniku nr 1 do Siwz 

(„Opis przedmiotu zamówienia”), w pkt 4 „Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe TYP A w 

ilości 8 sztuk”, w pozycji nr 7 kolumny nr 3 wyrazy „25%-200%” zastępuje się wyrazami 

„50%-200%”.  

 

 

Zamawiający celem ułatwienia Wykonawcom złożenia oferty, w odrębnym pliku 

zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity Załącznika nr 1 do Siwz, którego treść 

uwzględnia wyżej opisaną zmianę.  
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