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Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu Nr CEM.ZP.261.30/15 
 

 

Centrum Egzaminów Medycznych zawiadamia, iż jeden z wykonawców biorących 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 

monochromatycznego urządzenia drukującego wraz z zapewnieniem obsługi 

serwisowej” przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie 

ar. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Centrum Egzaminów Medycznych 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła pytania.  

 W związku z tym, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została 

zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na 

stronie.  

 Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem – wątpliwością dotyczącą 

wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Zapytanie Nr 1  

Zamawiający wymaga urządzenia z dyskiem o pojemności 250 GB. Jest to ogromna 

pojemność, która pozwala na przechowywanie w urządzeniu około 400 zeskanowanych 

dokumentów o rozdzielczości 300 dpi, co w praktyce nigdy nie ma miejsca. Biorąc pod 

uwagę i fakt, że większość producentów oferuje urządzenia z dyskami 160 GB, prosimy o 

zmianę wymaganego parametru na 160 GB. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zgodnie z pkt. 11 Załącznika Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wymaga w urządzeniu wbudowanego dysku twardego z ochroną danych  

o minimalnej pojemności 250 GB.  

 

Zapytanie Nr 2 

Zamawiający wymaga: Języki opisu strony: PCL 5e/XL (PCL 6); Post Script – PS3, prosimy 

o dopuszczenie PCL 5c, PCL 6, PS3. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zgodnie z pkt. 22 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający wymaga języka opisu strony – PCL 5e, PCL 6 i Post Script PS 3. Zamawiający 

nie wyraża zgody na dopuszczenie języku opisu strony PCL 5c zamiast PCL 5e, gdyż jest to 

wersja językowa rozszerzona o funkcje drukowania w kolorze, a przedmiotem zamówienia 

jest dostawa urządzenia monochromatycznego.    
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