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Strona WWW

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 2

dot. COI-ZAK.262.19.2020
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na dostawę
urządzenia drukującego oraz zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcy– COIZAK.262.19.2020, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
przedstawia poniżej treść pytań Wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 1
Rozdział II – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5. Specyfikacja techniczna Urządzenia
Pkt. 5.16. Maksymalna emisja hałasu pracującego urządzenia 10B
Czy tu nie ma pomyłki? Mieli Państwo na myśli 10dB (decybeli), a może 100dB? Urządzenie
produkcyjne są zdecydowanie głośniejsze niż typowe urządzenia biurowe. Czy dopuszczą Państwo
urządzenie o emisji hałasu na poziomie 70 dB?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 5 ppkt. 5.16. rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 5.16. Maksymalna emisja hałasu pracującego urządzenia
100 dB.
Pytanie nr 2
Pkt. 5.18 Całkowite wymiary urządzenia 3400/850/1600mm
Czy dopuszczą Państwo urządzenie o wymiarach 2680/900/1735 mm? Przy czym wysokość nie
powinna być brana pod uwagę w przypadku powierzchni (miejsca) pod maszynę.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 5 ppkt. 5.18. rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 5.18. Całkowite wymiary urządzenia 3400/910/1740 mm.

Pytanie nr 3
Pkt. 5.19 Języki podpisu stron (PDL’s): Adobe PostScript 3, Adobe PDF, PCL5e/6, TIFF, ASCII, PPML
Czy dopuszczą Państwo urządzenie bez ASCII?
Odpowiedź:
Zamawiający, wyjaśnia iż w pkt. 5.19. rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia określił
wymagane języki podpisu stron i nie dopuści urządzenia bez podpisu ASCII.
Pytanie nr 4
Zgodnie z rekomendacjami Prezesa UZP wnosimy o ograniczenie w treści par. 10 ust. 11-12 całkowitej
odpowiedzialności Dostawcy do wartości przedmiotu zamówienia.
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Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie prawa do waloryzacji wynagrodzenia Dostawcy w par. 9
o wartość współczynnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego corocznie przez Prezesa GUS.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapisy w rozdziale III SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)
poprzez dodanie w § 10 ust. 14 w brzmieniu:
14. Łączna wartość naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć
maksymalnego łącznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,
netto..
Jednocześnie Zamawiający nie zmienia treści rozdziału III SIWZ – Istotne postanowienia umowy (IPU)
w zakresie postanowień waloryzacyjnych, które zostały zawarte w § 16 IPU.
Pytanie nr 5
Dotyczy pkt 5.16 specyfikacji urządzenia
Jest napisane „Maksymalna emisja hałasu pracującego urządzenia 10 B”- czy to jest błąd redakcyjny ?
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego poziom hałasu wynosi 78,4 DB ?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 6
Dotyczy pkt 5.18 specyfikacji urządzenia
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego głębokość wynosi 910 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Pytanie nr 7
Do punktu 5.6 Specyfikacji
Czy Zamawiający dopuszcza technologie Direct press?
W odróżnieniu od technologii laserowej i led technologia Direct press cechuje się stabilną jakością na
różnych podłożach w całym zakresie gramatur, mniejszym poborem prądu oraz niższą temperaturą
utrwalania. Jest to jedna z bardziej popularnych technologii w tej klasie urządzeń. Dzięki niej
użytkownik osiąga wymierne oszczędności. Na przykład możliwość druku w trybie 24 godziny przez 7
dni w tygodniu. Jak również, urządzenie w trakcie pracy nie wydziela ozonu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 5 ppkt. 5.6. rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 5.6.. Technologia druku: laserowa, LED lub Direct Press.
Pytanie nr 8
Do 5.9.Specyfikacji
Czy zamawiający dopuści urządzenie z prędkością druku 117 stron A4/min ?
Różnica prędkości jest niewielka. A oferowane urządzenie dzięki zastosowanym technologiom (w
przeciwieństwie do tradycyjnej technologii laserowej) pozwala na druk ciągły 24/7 oraz oferuje stałą
prędkość druku do 220g. Dzięki temu faktyczna wydajność będzie wyższa w stosunku do urządzeń
drukujących z prędkością 120 stron A4/min.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 5 ppkt. 5.9. rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 5.9. Prędkość wydruku: min. 115 stron A4/min.
Pytanie nr 9
Do 5.16 Specyfikacji
Czy zamawiający może doprecyzować/ wyjaśnić punkt „Maksymalna emisja hałasu pracującego
urządzenia 10 B”.? Przyjętą jednostką hałasu jest decybel; skrót „dB”
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 10
Do 5.19 Specyfikacji
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które posiada następujące języki opisu strony:
„APPE (Adobe® PDF Print Engine): Adobe® PostScript® 3TM/ streaming PostScript®; PPML/GA Level 1;
PPML”?
Według posiadanej wiedzy, wskazane w specyfikacji w punkcie 5.10: TIFF- jest formatem pliku a nie
językiem opisu strony, który nie jest dzisiaj wykorzystywany min. z powodu braku znaków
diakrytyzowanych (powszechnych w językach europejskich
Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że zmienia zapis w pkt. 5 ppkt. 5.19. rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia, który otrzymuje brzmienie: 5.19. Języki podpisu stron (PDL’s): Adobe PostScript 3, Adobe
PDF, PCL5e/6, ASCII, PPML.
Ponadto Zamawiający w Załączniku nr 6 do Formularza oferty – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 15,
22 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia nazwę postępowania nadając mu nowe brzmienie:
„W odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z prowadzonym
postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia drukującego oraz
zapewnienie usługi serwisu na okres 36 miesięcy, nr referencyjny sprawy: COI-ZAK.262.19.2020”.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.
/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny

