Warszawa, dnia 28.09. 2017 r.
BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/ 2021/2017
Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup urządzeń
wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych”, nr sprawy 32/>PU/2017/JC
Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły
do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
poniżej podaję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 2
1.W opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu 2 piszecie Państwo, że drukarka o niskim koszcie
zakupu ma wykonywać minimum 40 000 wydruków miesięcznie czy to nie pomyłka ? W tej
klasie cenowej drukarki są przeznaczone do wykonywania od 200 do 4000 wydruków
miesięcznie. Poza tym wiąże się to też z punktem drugim zapytania.
2. Oczekujecie Państwo zgodnie zapisami w warunkach gwarancji dostarczenia drukarek wraz
z częściami eksploatacyjnymi przez okres gwarancji czyli, co najmniej trzech lat ?- rozumiem,
że zdajecie sobie sprawę z faktu ,że jesteście skłonni opłacić dzisiaj części zamienne , które
będą wymienione za trzy lata -Wasz budżet Wasza sprawa.
Jednakże proszę wziąć pod uwagę fakt, że koszty zakupu urządzeń mogą wzrosnąć dwu
a nawet trzykrotnie szczególnie gdy rozważycie wydajność drukarki na poziomie 40 000
wydruków / miesiąc wynika to konstrukcji budowy drukarek, które mają rozdzielne bębny od
tonerów i żywotność bębna sięga ok. 20 000 wydruków co powoduje że przy założonej ilości
wydruków zapłacicie już dzisiaj za bębny które będą wymieniane za rok, dwa lub trzy lata nie
mówiąc o zespołach grzejnych i rolkach podawania papieru. W tej sytuacji koszt zakupu
drukarki może wzrosnąć z ok. 1000 zł do 3000 zł zwiększając wartość zakupu do 180 000 zł.
Odpowiedź na pytanie:
Informuje, że w zakresie przedmiotu zamówienia określonego dla zadania nr 2 wymóg
miesięcznego obciążenia na poziomie min. 40 000 wydruków nie stanowi pomyłki, lecz
stanowi wynik analizy potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym podtrzymane
zostają wymagania SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 3
Czy dopuścicie Państwo dostarczenie drukarki o szybkości druku 28 stron /min. Dostając
urządzenie wyposażone w sieć Wi-Fi umożliwiające drukowanie z urządzeń mobilnych typu
tablet i smartfon?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 4
Proszę mieć nas uwadze fakt, że zapis w gwarancji o dostarczeniu w okresie gwarancyjnym
części zamiennych eksploatacyjnych w każdym wypadku zwiększa koszt zakupu urządzenia,

a jednocześnie nie gwarantuje wykorzystania tych części faktycznie gdyż zawsze możliwe jest
mniejsze zużycie maszyny.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 5
Zapis o usuwaniu uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi punkt 2 Warunków
Gwarancyjnych. Proszę o wyjaśnienie czy to ma dotyczyć wyładowań atmosferycznych , zalania
wodą, zjawisk typu huragan, itp.? Rozumiem, że Państwa działalność (Biuro) jest
nieubezpieczona, , a instalacje elektryczne nie są odpowiednio bezpieczne dla użytkowników,
tzn. nie są zabezpieczone odpowiednimi urządzeniami bezpieczeństwa.
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z pkt. 2 Załącznika nr 3 do Umowy gwarancja obejmuje również wszelkie
naprawy powstałe w wyniku działań czynników atmosferycznych tj. uszkodzenia
powstałe w wyniku przepięcia elektrycznego po uderzeniu pioruna.
Pytanie nr 6
Proszę o wyjaśnienie czy zalanie wodą biura z sieci wodociągowej np. w wyniku pęknięcia rury
ewentualnie wybuch gazu w budynku biura ma też obejmować gwarancja ?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wymaga objęcia gwarancją urządzeń w ww. zakresie.
Pytanie nr 7
Proszę o podanie czy wykonawca ma ubezpieczyć maszyny na wszelki wypadek i w jaki
sposób ma to z cedować na CBA ?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców ubezpieczenia sprzętu. Decyzja w ww.
zakresie leży w gestii podmiotu dostarczającego urządzenie.
Pytanie nr 8
Chciałbym zadać pytanie dot części 2 ( 60 drukarek monochromatycznych).
Proszę o określenie minimalnej wydajności zestawów eksploatacyjnych wymaganych dla
drukarki Zamawiający napisał w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 2
- 1 dodatkowy oryginalny kpl. materiałów eksploatacyjnych (tj. toner, bęben światłoczuły)
(do każdego z urządzeń).
Producenci posiadają różne rodzaje ( wydajności ) materiałów eksploatacyjnych Np. jeden ma
tonery na 2000 wydruków za np. 200 pln a drugi na 10 000 wydruków za np.500 pln.
Bardziej korzystne dla użytkownika jest kupic druga opcję ale zapis z Siwz premiuje drukarkę
nr ( droższa w eksploatacji)
Tak samo jest z bębnem (60 % producentów oferuje w standardzie bęben światłoczuły na co
najmniej 100 000 wydruków) Ale są tacy co maja bębny na 10 000 wydruków.
Niesprawiedliwe jest i nielogiczne wymaganie dostarczenia tonerów i bębnów bez określenia
ich wydajności. Wszyscy Zamawiający ( doświadczenie oferenta ) przy określeniu dodatkowych
materiałów eksploatacyjnych stosują zapis
Komplet dodatkowych materiałów eksploatacyjnych pozwalający na wydruk X stron wliczając
materiały startowe
Proszę o zmianę zapisów odpowiednio aby każdy producent miał równe szanse poprzez jasny
i transparentny opis przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na pytanie:
Mając na uwadze zapisy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający
dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
1) W rozdziale XVI SIWZ w uwadze dot. zadania nr 1 dodaje się punkt w brzmieniu:

„4. Zaoferowane przez Wykonawcę ukompletowanie dodatkowych materiałów
eksploatacyjnych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
SIWZ”.
2) Zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:
1. Dot. zadania nr 1. W Tabeli nr 1 w części -„Wyposażenie dodatkowe” zapis: „min. 3 kpl.
tonerów oraz zszywek (do każdego z urządzeń)”
otrzymuje brzmienie:
„do każdego z urządzeń zestaw min. 3 kpl. tonerów pozwalających na wydruk min. 10.000
stron (15% pokrycia strony po 5% na kolor zgodnie z normą ISO/IEC 24711 dla wydruków
kolorowych) oraz zszywek min. 1.000 szt.”
2. Dot. zadania nr 2. W Tabeli nr 2 znajdującej się w załączniku nr 1 do SIWZ w części „Wyposażenie dodatkowe” zapis: „- 1 dodatkowy oryginalny kpl. materiałów
eksploatacyjnych (tj. toner, bęben światłoczuły) (do każdego z urządzeń), - kabel USB min. 3m
(do każdego z urządzeń)”
otrzymuje brzmienie:
„do każdego z urządzeń zestaw na który składa się: min. 1 dodatkowy oryginalny kpl.
materiałów eksploatacyjnych (tj. toner, bęben światłoczuły - pozwalający na wydruk min.
10.000 stron (5% zaczernienia zgodnie z normą ISO/IEC 19752 dla wydruków
czarnobiałych) oraz kabel USB min. 3m”
3. Dot. zadania nr 3. W Tabeli nr 3 znajdującej się w załączniku nr 1 do SIWZ w części „Wyposażenie dodatkowe” zapis: „- dodatkowe tonery: 2 x czarny, 1 x cyat, 1 x magenta,
1 x yellow – każdy o wydajności min 1300 stron A4 (do każdego z urządzeń), - kabel USB min.
3m (do każdego z urządzeń).”
otrzymuje brzmienie:
„do każdego z urządzeń zestaw na który składają się: dodatkowe tonery: 2x czarny, 1x
cyat, 1 x magenta, 1 x yellow – każdy o wydajności wydruku min 1300 stron A4 (15%
pokrycia strony po 5% na kolor zgodnie z normą ISO/IEC 24711 dla wydruków
kolorowych) oraz kabel USB min. 3m.”
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