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MODYFIKACJA NR 3 TREŚCI  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

WYJAŚNIENIA 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Zakup i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu 

wydruku centralnego wraz z serwisem.” 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, niepodlegającym 

przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień 

Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 

Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. 

z późn.zm. – dalej jako „Regulamin“ – działając na podstawie  § 17 ust.13 i 15 Regulaminu 

– w odpowiedzi na pytania  Wykonawców  z dnia 12.05.2022 r. o modyfikację treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ“ – udziela następujących 

odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ : 

Pytanie 1. 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości modyfikacji zmiany 

zapisów SOPZ, proszę o doprecyzowanie odpowiedzi dotyczących funkcji OCR. Skoro 

Zamawiający wymaga, aby OCR było realizowane przez system to należy rozumieć, że 

dopuszczalnym będzie, kiedy silnik oprogramowania realizujący funkcjonalność 

skanowania z OCR do wymaganych przez Zamawiającego formatów, będzie 

zainstalowany na serwerze? Przy takim założeniu wymagana funkcjonalność nie musi być 

zaszyta bezpośrednio w samym urządzeniu, a jedynie dawać możliwość użytkownikowi na 

wykonanie skanowania z OCR będąc przy urządzeniu.  

 

Odpowiedź : 

Zamawiający wymaga wykonania OCR przez użytkownika na urządzeniu drukującym. 

Technicznie funkcja ta może zostać zrealizowana poprzez samo urządzenie z 

zaimplementowaną funkcjonalnością lub poprzez odpowiedni mechanizm umożliwiający 

wykonanie OCR z urządzenia za pomocą funkcjonalności zaimplementowanej w system 

zainstalowany na serwerze. Obie metody Zamawiający uzna za spełniające wymaganą 
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funkcjonalność. Funkcja OCR wywoływana z urządzeń A3 oraz A4 musi zapewnić możliwość 

przetwarzania do plików aplikacji MS Word i MS Excel (xls,doc). Plik docelowy w pożądanym 

formacie ma zostać wysłany na adres email przypisany do użytkownika zalogowanego na 

urządzeniu. Skanowanie standardowe dla urządzeń A3 i A4 musi zapewniać skanowanie 

do plików : PDF, JPEG,TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A 

Pytanie 2. 

W Części I c. 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do kolorowego wydruku dokumentów 

formatu A3 Zmawiający skorygował wymagany parametr Szybkość wydruku z 40 str. 

A4/ min. mono / kolor na min. 34 str. A4/ min. mono / kolor, co może działać na 

korzyć jednego z producentów drukarek. Czy Zamawiający dopuści urządzenia 

kolorowe formatu A3 o parametrach: Szybkość wydruku mono min. 30 str. A4/min ; 

w kolorze: min. 30 str. A4/min?  Różnica 4 str. / min. jest niewielka, a zdecydowanie 

wpłynie w korzystny sposób na wzrost konkurencji w niniejszym postępowaniu.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń  formatu A3 kolor o prędkości wydruku A4 niższej 

niż 34 str./min ( mono i kolor) 

 

W związku z powyższym Zamawiający : 

1. Dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę SOPZ  Załącznik nr 2 w ten 

sposób że ust 1  ,pkt 1 lit. a poz. 16  otrzymuje brzmienie 

16 Formaty plików 

OCR(doc,docx,xls,xlsx) JPEG,TIFF,XPS,PDF 

Funkcja OCR wywoływana z urządzenia do plików MS 

Word i MS Excel ( xls,doc) 

Skanowanie do plików PDF, JPEG,TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A 

 

 

2. Dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę SOPZ  Załącznik nr 2 w ten 

sposób że ust 1  ,pkt 1 lit. b poz. 16  otrzymuje brzmienie 

16 Formaty plików 

OCR(doc,docx,xls,xlsx) JPEG,TIFF,XPS,PDF 

Funkcja OCR wywoływana z urządzenia do plików MS 

Word i MS Excel ( xls,doc) 

Skanowanie do plików PDF, JPEG,TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A 



 

 
 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 

tel. 58 341 00 21-23 |gait@gait.pl | www.gait.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

 

3. Dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę SOPZ  Załącznik nr 2 w ten 

sposób że ust 1  ,pkt 1 lit. c poz. 17  otrzymuje brzmienie 

17 Formaty plików 

JPEG,TIFF,XPS,PDF 

Funkcja OCR wywoływana z urządzenia do plików MS 

Word i MS Excel ( xls,doc) 

Skanowanie do plików PDF, JPEG,TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A 

 

Zmiany w  SOPZ Załączniku nr 2  do SIWZ oznaczono kolorem czerwonym. 

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią 

integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

Załączniki:  

1. SWZ po modyfikacji  

 

 

 

 


