
Karniowice, dnia 5.08.2022 r. 

Zamawiający: 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Karniowicach 

32-082 Karniowice, ul. Osiedlowa 9 

Email : sekretariat@modr.pl 

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 4.08.2022 

 

 

dotyczy: Usługa najmu urządzeń wielofunkcyjnych/ksero wraz z pakietem kopii, 

kompleksową obsługą serwisową oraz przeglądami na okres 48 miesięcy 

 
 
 

W związku z pytaniami Wykonawcy o wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego, które 

wpłynęły w dniu 4.08.2022 r. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, w sposób 

następujący: 

Wykonawca proponuje następujące zmiany w zapytaniu ofertowym: 

1. Gramatura papieru: 

Jest: Z wszystkich podajników w zakresie min 52-300 g/m2 

Proszę o: Z minimum jednego lub proszę usunąć zapis „z wszystkich podajników”. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał już wcześniej zmiany w opisie na: Z wszystkich podajników w zakresie min 60-

256 g/m2 

2. Zainstalowane podajniki papieru. 

Jest: Min. dwie kasety po min. 550 arkuszy w standardzie oraz podajnik boczny na min 

100 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m2 

Proszę o: Min. dwie kasety po min. 500 arkuszy w standardzie oraz podajnik boczny na 

min 150 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m2 

(1 ryza papieru ma 500 karek) 

  Odpowiedź: 

Zamawiający zachowuje wymagania 

 

3. Czas uzyskania pierwszej kopii. 

mailto:sekretariat@modr.pl


Jest: Maksimum 4,6 sek. 

Proszę o: Maksimum 5 sek. 

  Odpowiedź: 

Zamawiający zachowuje wymagania 

4. Złącze zewnętrzne w standardzie. 

Jest: USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX, Karta SD. 

Proszę o: USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX. 

(kartę SD można łatwo użyć poprzez użycie czytnika kart na SD na USB. 

  Odpowiedź: 

Zamawiający zachowuje wymagania 

5. Złącze zewnętrzne w opcji. 

Jest: Bluetooth, USB Server for Second Network Interface 

Proszę o: USB Server for Second Network Interface 

  Odpowiedź: 

Zamawiający zachowuje wymagania 

6. Skanowanie w kolorze. 

Jest: SMB, FTP, na e-mail, do pamięci USB, do karty SD; 

Proszę o: SMB, FTP, na e-mail, do pamięci USB 

  Odpowiedź: 

Zamawiający zachowuje wymagania 

7. Finiszer. 

Jest: Finiszer z funkcją zszywania zszywkami na min 1000 arkuszy. Min ilość zszywanych kartek 

50 arkuszy formatu A4 gramatury 80 g/m2. 

Proszę o: Finiszer z funkcją zszywania zszywkami na min 500 arkuszy. Min ilość 

zszywanych kartek 50 arkuszy formatu A4 gramatury 80 g/m2. 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający zachowuje wymagania 



8. Wsparcie systemów operacyjnych. 

Jest: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / 

Server 2012 R2  

Unix; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix 

Presentation Server 4.5, XenApp 5.0,  

Mac OS X v.10.7 or later, SAP R/3,IBM iSeries AS/400-using OS/400 Host Print 

Transform 

Proszę o: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 

/ Server 2012 R2  

(HP-UX dotyczy urządzeń HP). 

  Odpowiedź: 

Zamawiający zachowuje wymagania 

9. Oprogramowanie. 

Jest: Wraz z urządzeniem musi być dostarczone oprogramowanie do zarządzania urządzeniem 

wraz z monitoringiem ilości kopii, druków i skanów wykonywanych przez użytkowników na 

poszczególnych urządzeniach. Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia raportów 

zbiorczych i ich eksportu do formatu QRP. 

Proszę o: Wraz z urządzeniem musi być dostarczone oprogramowanie do zarządzania urządzeniem 

wraz z monitoringiem ilości kopii, druków i skanów wykonywanych przez użytkowników na 

poszczególnych urządzeniach. Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia raportów 

zbiorczych i ich eksportu do formatu CSV. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wyraził już wcześniej zgodę na oprogramowanie do zarządzania urządzeniem, tworzenia 

raportów zbiorczych i ich eksportu do formatu CSV. 

 

I tutaj pojawiają się dodatkowe pytania: 

a. Czy Zamawiający udostępni na potrzeby uruchomienia systemu, o którym mowa 

powyżej komputer lub serwer fizyczny lub wirtualny z system Windows 10 lub 

nowszym w celu monitorowania urządzeń? 

b. Czy Zamawiający pozwoli na wysyłanie danych statystycznych o wydrukach, kopiach 

i skanach na zewnętrzny serwer administrowany przez KM za pomocą bezpiecznego 

połączenia HTTPS?. Dostęp do danych będzie możliwy przez WWW. 

 

Odpowiedź: 

a. Zamawiający udostępni na potrzeby uruchomienia systemu, o którym mowa powyżej komputer lub 

serwer fizyczny lub wirtualny z system Windows 10 lub nowszym w celu monitorowania urządzeń 

b. Zamawiający pozwoli na wysyłanie danych statystycznych o wydrukach, kopiach i skanach na 



zewnętrzny serwer administrowany przez KM za pomocą bezpiecznego połączenia HTTPS?. Dostęp do 

danych będzie możliwy przez WWW. 

 

Treść powyższych zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej opublikowanego zapytania ofertowego. Udzielone odpowiedzi stanowią wyjaśnienie 

wymagań zawartych w postępowaniu i stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

 


