Warszawa, dnia 04.10. 2017 r.
BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/2075/2017
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 31
Załącznik nr 3 do umowy pkt 13:

Czy Zamawiający oczekuje, że materiały i części eksploatacyjne takie jak bębny, nośniki, listwy,
rolki itp. (oprócz tuszy i tonerów) normalnie zużywające się będą wymieniane na koszt
Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji?
Jeżeli tak, prosimy o podanie średnich, miesięcznych ilości drukowanych stron na urządzeniach
wielofunkcyjnych oraz na drukarkach laserowych (z podziałem na MFP i drukarki) - informacja
ta pomoże nam ustalić jakie materiały i części eksploatacyjne oraz w jakich ilościach będą
musiały być wymienione w trakcie trwania gwarancji, a także pozwoli nam prawidłowo wycenić
ofertę.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający oczekuje, aby materiały i części eksploatacyjne takie jak bębny, nośniki.
Listwy, rolki itp. (oprócz tuszy i tonerów) będą wymieniane na koszt Wykonawcy w
trakcie trwania gwarancji.
W związku z powyższym Zamawiający przedstawia średnie miesięczne obciążenie
urządzeń wielofunkcyjnych objętych kontrolą wydruku (tj. 80 kopiarek mono i 18
kolorowych).
2016
Styczeń/Luty
Marzec
Kwiecień/Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

Kolor
47 038
40 378
50461
32361
24712
16410
34159

Mono
383 522
214096
385466
223071
195323
173437
261511

Październik
Listopad
Grudzień
Suma roczna
śr. miesięczny wydruk

39267
28361

256516
205533

24218
337 365
28113,75

193505
2 491 980
207665

Pytanie nr 32
Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące w technologii LED (zadanie nr 2)?
Technologia laserowa i LED (diody półprzewodnikowe) należą do technologii druku
elektrofotograficznego. Pierwsza z nich wykorzystuje lasery do naświetlania wzorca obrazu na
światłoczułym bębnie drukującym, druga - diody półprzewodnikowe LED. Zasada tworzenia
i przenoszenia na papier obrazów jest taka sama.
Odpowiedź na pytanie:
Tak, Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuszcza możliwość dostarczenia urządzenia
drukującego w technologii LED, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań
określonych w SIWZ.
Pytanie nr 33
Czy Zamawiający wymaga instalacji 60 szt drukarek ( zadanie 2)?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie wymaga instalacji drukarek określonych dla zadania nr 2 i 3. Wymóg
taki został postawiony jedynie w odniesieniu do urządzeń wielofunkcyjnych opisanych
w zadaniu nr 1.
Zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do projektu umowy miejscem dostawy drukarek
określonych w zadaniu nr 2 i 3 jest Warszawa ul. Poleczki.
Pytanie nr 34
Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1 oraz 3. Zamawiający udzielając odpowiedzi dnia
28.09.2017 wyjaśnił kwestię zawartości wyposażenia dodatkowego (tonery, zszywki),
jednocześnie zmieniając zapisy SWIZ, posłużył się w naszej opinii, błędną normą ISO/IEC
24711. Przytoczona norma dotyczy wydajności dla atramentowych kolorowych materiałów
eksploatacyjnych. Prosimy o weryfikację udzielonej odpowiedzi.
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych,
Załącznika nr 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:

zapisy

1. Dot. zadania nr 1. W Tabeli nr 1 w części -„Wyposażenie dodatkowe” zapis: „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.”
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 19798 oraz ISO/IEC
19752) oraz zszywek min. 1.000 szt.”
2. Dot. zadania nr 3. W Tabeli nr 3 znajdującej się w załączniku nr 1 do SIWZ w części „Wyposażenie dodatkowe” zapis: „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..”

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 19798 oraz ISO/IEC 19752) oraz
kabel USB min. 3m.”
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