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informacja na stronę internetową

dotyczy:  Zakup i dostawa do wskazanego przez zamawiającego miejsca, fabrycznie nowych:
komputerów  stacjonarnych  i  przenośnych,  monitorów,  drukarek,  urządzeń
wielofunkcyjnych, skanerów oraz odkurzacza serwisowego do drukarek.

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do
Zamawiającego w dniu 31.05.2016 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 :  

Czy Zamawiający dla Zadania 2, pkt. 1 Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia dopuści
drukarkę laserową kolor oferującą prędkość druku mono/kolor równą 30 str./min?

Odpowiedź:

Dla Zadania 2, pkt. 1 Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zamawiający nie dopuszcza
drukarek o maksymalnej szybkości wydruku mono/kolor mniejszej niż 32 strony A4/min.

Uzasadnienie:  Mniejsza  maksymalna  szybkość  wydruku  oznacza  zastosowanie  słabszego
procesora i zazwyczaj jest też powiązana z innymi istotnymi parametrami np. obciążalnością.

Pytanie 2 :  

Czy Zamawiający dla Zadania 2, pkt. 3 Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia dopuści
drukarkę laserową mono – wersja 2 oferującą miesięczny cykl pracy równy 150000 stron?

Odpowiedź:

Dla Zadania 2, pkt. 3 Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zamawiający nie dopuszcza
drukarek o miesięcznym cyklu pracy mniejszym niż 200.000 stron/m-c.
          
Uzasadnienie:  Parametr  normatywnej  miesięcznej  obciążalności  określa  klasę  drukarki
i  bezpośrednio  przekłada się na jej budowę (rozwiązania konstrukcyjne, jakość zastosowanych
komponentów).

Pytanie 3 :  

Dla  Zadania  2,  pkt.  5  Specyfikacji  Technicznej  Przedmiotu  Zamówienia  –  Urządzenie
Wielofunkcyjne wersja 2, Zamawiający wskazuje wymóg „kopiowanie w kolorze”, którego to nie
spełnia  żadne  ze  wskazanych  jako  przykładowe  urządzeń  (wszystkie  oferują  wydruk  jedynie
w mono, a co za tym idzie nie mają możliwości kopiowania w kolorze). Prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiający oczekuje urządzenia umożliwiającego druk w kolorze, czy też wskazany parametr był
pomyłką

Odpowiedź:  
Dla Zadania 2, pkt. 5 Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia - Urządzenie Wielofunkcyjne
wersja  2  zamawiający  omyłkowo  podał  "kopiowanie  w  kolorze".  Prawidłowe  brzmienie  tego
wiersza to: "kopiowanie, kopiowanie dwustronne".

Uzasadnienie:  Wyszczególnione  w  pkt.  5  urządzenia  są  wyposażone  w  drukarki
monochromatyczne.
           
Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
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