BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 15.06.2018r.
CBA/F-WZP/1444./2018

Do uczestników postępowania
dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy
ramowej na zakup urządzeń wielofunkcyjnych A3-A5 i drukarek laserowych kolorowych A4-A5,
nr sprawy 28/>PU/2018/EMi

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), w załączeniu przekazuję treść pytań wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 9
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że przytoczona w specyfikacji norma ISO/IEC 24711
odnosi się do wydajności atramentowych wkładów drukujących. W przypadku urządzeń
laserowych, w odniesieniu do tonerów kolorowych Zamawiający powinien przytoczyć
normę ISO/IEC 19798. Zwracamy również uwagę, że zapis o 15% pokryciu dodatkowo
komplikuje sprawę ponieważ nie jest to zgodne z normą ISO. W związku z tym,
postulujemy zmianę przedmiotowego zapisu poprzez zmianę normy z ISO/IEC 24711 na
ISO/IEC 19798 oraz wykreślenie zapisu o 15% pokryciu ponieważ specyfikacja
w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:
Modyfikacja 2
W załączniku nr 1 do SIWZ – zadanie nr 1, wymagania dotyczące wyposażenia
dodatkowego otrzymuje brzmienie:
„Do każdego urządzenia zestaw min. 3 kpl. tonerów producenta danego urządzenia,
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 3 wymiennych wkładów
zszywek (do każdego z urządzeń)”.
Pytanie 10
Zwracamy uwagę Zamawiającego, że przytoczona w specyfikacji norma ISO/IEC 24711
odnosi się do wydajności atramentowych wkładów drukujących. W przypadku urządzeń
laserowych, w odniesieniu do tonerów kolorowych Zamawiający powinien przytoczyć
normę ISO/IEC 19798. Zwracamy również uwagę, że zapis o 15% pokryciu dodatkowo
komplikuje sprawę ponieważ nie jest to zgodne z normą ISO. W związku z tym,
postulujemy zmianę przedmiotowego zapisu poprzez zmianę normy z ISO/IEC 24711 na
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ISO/IEC 19798 oraz wykreślenie zapisu o 15% pokryciu ponieważ specyfikacja
w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:
Modyfikacja 3
W załączniku nr 1 do SIWZ – zadanie nr 2, wymagania dotyczące minimalnych
parametrów w zakresie dodatkowych tonerów otrzymuje brzmienie:
„Dodatkowe tonery: 3 komplety o min. wydajności każdego 1300 stron A4 (15% pokrycia
strony po 5% na kolor zgodnie z normą ISO/IEC 19798 oraz ISO/IEC 19752)
Pytanie 11
Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga komunikacji wyłącznie przez port USB co
uniemożliwia realizację skanowania FTP i SMB do czego wymagany jest port sieciowy.
Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający zamierza realizować ww. tryby
skanowania z wykorzystaniem wyłącznie portu USB i czy ewentualnie dopuszcza
rozwiązanie z wykorzystaniem wbudowanego portu sieciowego Gigabit Ethernet?
Odpowiedź
Zamawiający odpowiadając na powyższe pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,
dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie:
Modyfikacja 4
W załączniku nr 1 do SIWZ – zadanie nr 2, wymagania dotyczące minimalnych
parametrów w zakresie interfejsów otrzymuje brzmienie:
„Interfejsy: USB oraz Ethernet 10/100”
Pytanie 12
Czy Zamawiający zaakceptuje dodatkowe tonery o wydajności każdego z nich
wynoszącej 1200 stron A4 zgonie z normą ISO/IEC 19798?
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ.
Ponadto, w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 3 w piśmie
CBA/F-WZP/1421/2018 z dnia 13.06.2018 r., Zamawiający informuje, że miejscem
dostarczenia drukarek laserowych kolorowych A4-A5 w ilości 50 szt. (zadanie nr 2)
będzie siedziba CBA w Warszawie przy ul. Poleczki 3.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje są wiążące dla stron postępowania.
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Daniel Art

2

