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informacja na stronę internetową

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

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ), zwanej

dalej  „uPzp”  na  zakup,  dostawę i  uruchomienie  urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu

pn.: "Modernizacja indywidualnej struktury teleinformatycznej, przeznaczonej dla funkcjonariuszy

i pracowników cywilnych – Modernizacja urządzeń wielofunkcyjnych”

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść części zapytań, które wpłynęły

do Zamawiającego w dniu 19.10.2017 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  przygotowanej  przez  Zamawiającego  widnieje  zapis

o  wyposażeniu  urządzenia  w  dwie  oddzielne  karty  sieciowe,  co  jest  rozwiązaniem  stosowanym  jedynie

w urządzeniach Ricoh. Tym samym określony został producent sprzętu, który jako jedyny spełnia wymagania

SIWZ.  W  związku  z  faktem,  że  takie  wyspecyfikowanie  przedmiotu  zamówienia  jest  rażąco  niezgodne

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z art.  3 i kolejnymi ustawy z dnia

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 punkt 4 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wnosimy o dopuszczenie wykorzystania we wszystkich

urządzeniach zamiast drugiej karty sieciowej urządzeń Print Server, które wykonawca zobowiązuje się dołączyć. 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie informuje, iż nie tylko urządzenia Ricoh

spełniają wymagania postawione w SIWZ.

Pytanie 2:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanej przez Zamawiającego wyszczególniony został

zapis o wymaganej wydajności zespołu obrazowania na poziomie minimum 500 000 kopii A4. Ponieważ bardziej

istotny w tym przypadku jest stosunek ceny do wydajności możemy założyć, że poziom ten został określony tak

wysoko, ponieważ nie chcą Państwo wymieniać tego zespołu i ponosić związanych z tym kosztów. W związku z

tym proszę o dopuszczenie do postępowania urządzenia, które ma zespół obrazowania o wydajności 300 000 stron

A4 wraz z dołączonym kompletem na wymianę – da to łączną wydajność na poziomie 600 000 stron A4 i nie

będzie generowało dodatkowych kosztów

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
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