
 

Nr sprawy: 197/WZP/2021    Warszawa, dnia 19.08.2021 r. 

      Wykonawcy uczestniczący 

      w postępowaniu nr 197/WZP/2021 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup 

i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub C458 

dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w roku 2021” 

Pytanie do zapytania ofertowego 

Działając w imieniu Zamawiającego niniejszym przekazuję treść pytań wraz  

z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

Czy dopuszczają Państwo urządzenie równoważne w postępowaniu Nr sprawy 

197/WZP/2021? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne o parametrach nie 

gorszych niż wymienione w specyfikacji. Urządzenie równoważne musi 

współpracować z posiadanym oprogramowaniem Qube Q-Vision w zakresie 

zliczania wydruków, kopii oraz wspierania funkcjonalności druku podążającego 

(uruchomienie wydruku na dowolnym urządzeniu po zbliżeniu karty do 

czytnika). Czytnik w standardzie MIFARE. Zakres częstotliwości  pracy 13MHZ. 

Pytanie 2 

Czy dopuszczają Państwo również ofertę cenową na urządzenie Develop 

ineo+458, które pod względem parametrów technicznych, materiałów 

eksploatacji oraz wizualnie jest tożsame z oczekiwanym przez Państwa bizhub 

C458? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie Develop ineo+458, które pod względem 

parametrów technicznych, materiałów eksploatacji oraz wizualnie jest tożsame z 

  

  

  



oczekiwanym przez Państwa bizhub C458. Urządzenie Develop ineo+458 musi 

współpracować z posiadanym oprogramowaniem Qube Q-Vision w zakresie 

zliczania wydruków, kopii oraz wspierania funkcjonalności druku kroczącego 

(uruchomienie wydruku na dowolnym urządzeniu po zbliżeniu karty do 

czytnika). Czytnik w standardzie MIFARE. Zakres częstotliwości  pracy 13MHZ. 

Pytanie 3 

„Ze względu na zakończenie przez Konica Minolta produkcji modelu Bizhub 

C458 oraz wycofaniem go z oferty, który jest przedmiotem niniejszego 

postępowania zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie urządzenia 

Bizhub C450i, który jest jego bezpośrednim następcą. Urządzenie Bizhub C450i 

spełnia wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia”. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający dopuszcza nowszy model urządzenia. Urządzenie musi 

współpracować z posiadanym oprogramowaniem Qube Q-Vision w zakresie 

zliczania wydruków, kopii oraz wspierania funkcjonalności druku podążającego 

(uruchomienie wydruku na dowolnym urządzeniu po zbliżeniu karty do 

czytnika). Czytnik w standardzie MIFARE. Zakres częstotliwości  pracy 13MHZ. 

Niniejsze wyjaśnienia treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO stanowią 

integralną część ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Wykonawcy zobowiązani są 

do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 


