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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na

„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 i 4 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły do

Zamawiającego w dniu 02.06.2016 r., wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści siwz:

Pytanie 1 :  

Dot. urządzenia nr 1, czy Zamawiający dopuści urządzenie wolniejsze o 2 kopie/min. od podanego w

specyfikacji ? Urządzenie zaproponowane przez nas będzie tańsze w eksploatacji oraz będzie miało

wyższy cykl pracy miesięcznej

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuści.

Pytanie 2 :  

Dot.  urządzenia nr 4,  czy Zamawiający dopuści  urządzenie wolniejsze od  podanego w specyfikacji?

Urządzenie zaproponowane przez nas będzie tańsze w eksploatacji oraz będzie miało wyższy cykl pracy

miesięcznej.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuści.

Pytanie 3 :  

Dot.  urządzenia nr 5,  czy Zamawiający dopuści  urządzenie wolniejsze od  podanego w specyfikacji?

Urządzenie zaproponowane przez nas będzie tańsze w eksploatacji oraz będzie miało wyższy cykl pracy

miesięcznej

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuści.

Pytanie 4 :  

Dot. urządzenia nr 4 i 5. czy dopuszczą urządzenia mfp w formacie A3? Urządzenie zaproponowane

przez nas będzie tańsze w eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający, nie dopuści.



Pytanie 5 :  

Proszę o wyjaśnienie zapisu w SIWZ Par VI pkt 3 ppkt 3 :

"3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

3) Tabelę numerów seryjnych sprzętu załącznik nr 10a, 10b do siwz."

Na etapie składania ofert trudno jest wymienić numery seryjne urządzeń ,

które  są  przedmiotem  oferty.  Numery  seryjne  można  wskazać  na  etapie  dostawy,  kiedy  wybrany

Oferent sam dokona zakupu w kanale dystrybucyjnym i będzie dysponował taką informacją .

Czy Zamawiający odstąpi od takiego wymogu ?

Odpowiedź:

Zamawiający  zmienia  treść  specyfikacji  w  §  VI  pkt  3  ppkt  3  poprzez  jego  wykreślenie  w

konsekwencji czego Tabela numerów seryjnych sprzętu załącznik nr 10a, 10b stanowią załącznik

nr 5 do umowy 7a, 7b.

Zmianie ulega treść umowy w § 9 pkt 5

Jest:

5.   Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

• Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

• Załącznik nr 2 - wypełniony formularz kalkulacji cenowej Wykonawcy

• Załącznik nr 3 - protokół odbioru ilościowego

• Załącznik nr 4 - protokół odbioru jakościowego

Zmienia na:

5.   Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

• Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

• Załącznik nr 2 - wypełniony formularz kalkulacji cenowej Wykonawcy

• Załącznik nr 3 - protokół odbioru ilościowego

• Załącznik nr 4 - protokół odbioru jakościowego

• Załącznik nr 5 – Tabela numerów seryjnych sprzętu

           Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.06.2016 r., godziny

pozostają bez zmian.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.D.


