BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 23.10.2018r.
CBA/F-WZP/2687/2018

Do uczestników postępowania

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na zakup drukarek
laserowych kolorowych A4-A5, nr sprawy 69/>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 10
Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych tonerów, specyfikując „15% pokrycia
strony po 5% na kolor zgodnie z normą ISO/IEC 19798 oraz ISO/IEC 19752”. Czy
zamawiający zaakceptuje tonery, które spełniają wyłącznie normę ISO/IEC 19798? To
właśnie ta norma jest wykorzystywana w przypadku obliczania wydajności tonerów w
rozwiązaniach laserowych / ledowych. Norma ISO/IEC 19752 stosowana jest do
określania wydajności tonera czarnego stosowanego w drukarkach i urządzeniach
monochromatycznych. Dodatkowo z zapisu umieszczonego przez zamawiającego
można odnieść wrażenie, że zamawiający oczekuje, aby do urządzeń dołączyć
wyłącznie tonery kolorowe (cyan, magenta, yellow), bez tonera czarnego. Prosimy więc o
wyjaśnienie, czy do każdego urządzenia ma zostać dołączony komplet tonerów każdego
koloru (black, cyan, magenta, yellow), czy też tylko tonery kolorowe (cyan, magenta,
yellow).
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby do każdego urządzenia został dołączony komplet tonerów
każdego koloru (black, cyan, magenta, yellow).
Pytanie 11
Zamawiający w wyspecyfikowanych parametrach podaje „Skanowanie do USB oraz
sieciowe TWAIN, FTP, SMB”. Czy zamawiający pod pojęciem skanowania do USB ma
na myśli możliwość skanowania przez podłączenie urządzenia do komputera poprzez
przewód USB? Czy też chodzi o skanowanie do pamięci USB wpinanej w urządzenie?
Jeśli zamawiający wymaga możliwości wpięcia pamięci USB i skanowania do pendrive,
to wg naszej najlepszej wiedzy, urządzenia które mogłyby spełniać specyfikację nie są
już produkowane. Czy jeśli zamawiający wymaga dostarczenie urządzenia z możliwością
skanowania do pamięci USB, to czy dopuści urządzenia jeśli przekraczają wymagane
wymiary. Wg naszej najlepszej wiedzy, obecnie oferowane urządzenia są większe. Czy
w związku z tym, zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, którego graniczne
wymiary nie przekroczą 450mm x 450mm x 510mm (pierwotnie zamawiający wymagał
450x450x500)?
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Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało możliwość skanowania do
pamięci USB wpinanej w urządzenie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozmiar drukarek wskazany w piśmie nr
CBA/F-WZP/2658/2018 (modyfikacja zapisów SIWZ) jest obowiązujący dla
Wykonawców.
Pytanie 12
Zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowych tonerów – 3 kompletów do każdego
urządzenia o wydajności minimum 1300 stron każdy. Z takiego zapisu, można
wywnioskować, że zamawiającemu zależy aby otrzymać materiały eksploatacyjne na
minimum 3900 stron dla każdego koloru (3 x 1300 = 3900). Czy zamawiający zgodzi się
na zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych, w mniejszej ilości (np. 1 komplet, lub 2
komplety), jeśli ich sumaryczna wydajność nie zostanie w żaden sposób pomniejszona
(będzie wynosić minimum 3900 stron), a wydajność jednostkowa będzie większa od
wymaganego minimum 1300 stron? Tego typu rozwiązanie pozwoli zaoferować
dokładnie to samo czego zamawiający oczekuje, pozwoli zmniejszyć ilość dostarczanych
tonerów, a dzięki zaoferowaniu tonerów o większej wydajności jednostkowej tonera,
dodatkowo korzystnie wpłynie na atrakcyjność oferty.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 13
Zamawiający wyspecyfikował technologię druku jako „laserowa LED”. Chcielibyśmy
zwrócić uwagę, że oficjalnie takiej technologii nie ma. Istnieje technologia laserowa, a
także technologia LED. Czy zamawiający dopuszcza obie technologię druku, czy też miał
na myśli wyłącznie technologię druku LED?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza obie technologie.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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