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BZP 28/1/2012        Bydgoszcz, 08.06.2012 r. 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem. 

 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawę drukarek przemysłowych do etykiet oraz kalki termotranserowej dla Biblioteki 

Głównej UKW” 
            

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy uprzejmie 

informuje, Ŝe dnia  06.06.2012 r.. wpłynęły  mailem zapytania o następującej treści: 

Pytanie 1: 
Porównaliśmy parametry większości powszechnych w obrocie na rynku polskim drukarek 

(ZEBRA, CITIZEN, TOSHIBA TEC, ARGOX, INTERMEC) i w obecnie oferowanych modelach 

drukarek półprzemysłowych i przemysłowych nie znaleźliśmy Ŝadnej, która spełniałaby następujące 

wymagania techniczne:  -waga do 10 kg (aktualnie dostępne drukarki waŜą od 11 do ok. 20 kg)  

-gabaryty: 250mm x 263mm x 418mm (aktualnie dostępne róŜnią się o kilka, kilkanaście mm, z 

reguły in plus)  -kolor: czarny - czy jest to konieczny warunek przetargu, wiele drukarek  

jest koloru szarego lub czarno-szarego.  

Pozostałe parametry techniczne porównywanych drukarek są albo takie same  albo znacznie 

przewyŜszają wymagania przetargowe. Proszę o odpowiedź. 

Odpowiedź: 

Nie są to warunki konieczne dla dostarczanych drukarek. 

 

Pytanie 2: 
Bardzo proszę o informację, czy warunkiem koniecznym jest praca drukarki w języku PPLA i 

PPLB? Zamyka to praktycznie moŜliwą ofertę do jednej marki drukarek. Akceptacja innych 

języków znacznie poszerzyłaby potencjalną ofertę oraz pozwoliłaby na zaproponowanie duŜo 

korzystniejszej ceny. 

Odpowiedź: 

Języki PPLA i PPLB nie są warunkiem koniecznym. Niezbędna jest moŜliwość wydruku na 

drukarkach czcionek uwzględniających polskie znaki i dopasowanie do formatów etykiet. 

 

Pytanie 3: 
"W związku z wymaganiem "Funkcje drukarki: ma działać we współpracy z  komputerami  z  

systemami operacyjnymi Windows XP/Vista/7 " prosimy o potwierdzenie, Ŝe  drukarki będą 

sterowane przez driver Windows" 

Odpowiedź: 

Drukarki mają zostać dostarczone z zestawem sterowników niezbędnym do bezproblemowej 

współpracy z komputerami PC zaopatrzonymi w systemy operacyjne Windows. 

 


