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Dotyczy przetargu nieograniczonego na dzierżawę drukarek laserowych wraz z dostawami materiałów
eksploatacyjnych do drukarek oraz dostawy papieru ksero (znak sprawy: TI/1/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

1. Pkt.: XVI Ogólne warunki umowy, ppkt. 4.4
Zgodnie z ustawą o VAT maksymalny termin płatności faktury VAT za dzierżawę może wynieść
30 dni. Prosimy o zmianę zapisu na 30 dniowy termin płatności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostaje przy zapisach SIWZ.

2. Pkt.: XVI Ogólne warunki umowy, ppkt. 4.10 "(…) Wykonawca zobowiązuje się do odbioru
na własny koszt przedmiotu dzierżawy na podstawie protokołu odbioru w terminie 14 dni
od bezskutecznego upływu terminu na skorzystanie z prawa wykupu lub od dnia dostarczenia
pisemnego powiadomienia od Zamawiającego o rezygnacji z prawa wykupu (…)."
Pytanie: Czy odbiór w/w urządzeń będzie następować z Państwa magazynu gospodarczego,
ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu

Odp. Zamawiający zmienia zapis w SIWZ w pkt. XVI. 4.10. na następujący: „Zamawiaj ący
zastrzega sobie możliwość wykupienia dzierżawionych drukarek po zakończeniu okresu trwania
umowy. Zamawiający w ciągu 14 dni przed zakończeniem okresu trwania umowy podejmie
decyzję dotyczącą wykupu przedmiotu umowy. Cena wykupu płatna będzie w terminie 14 dni
od daty przeniesienia własności przedmiotu dzierżawy. W przypadku rezygnacji przez
Zamawiającego z prawa wykupu Wykonawca zobowiązuje się do odbioru na własny koszt
przedmiotu dzierżawy na podstawie protokołu odbioru w terminie 14 dni od bezskutecznego
upływu terminu na skorzystanie z prawa wykupu lub od dnia dostarczenia pisemnego
powiadomienia od Zamawiającego o rezygnacji z prawa wykupu. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiającego  z możliwości wykupu, Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia
z tego tytułu – dotyczy zadania 1. Odbiór w/w urządzeń nastąpi z magazynu gospodarczego,
ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.”

3. Proszę o informację jak ma zostać wystawiona opłata za dzierżawę w miesiącu dostarczenia
urządzeń (np. jeśli dostawa nastąpi w drugim tygodniu kalendarzowym danego miesiąca).

Odp. Zgodnie z zapisem w pkt. XVI. 4.4. faktura miesięczna za dzierżawę faktycznie dostarczonych
drukarek będących przedmiotem umowy będzie płatna przelewem w terminie 60 dni od daty
doręczenia faktury. Wykonawca winien wystawić fakturę po upływie każdego miesiącu dla
użytkowanych drukarek.

4. Prosimy o wyjaśnienie czy dobrze rozumiemy, że oferowany czas usunięcia awarii drukarek
i czas dostawy materiałów eksploatacyjnych jest liczony w dniach roboczych od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy, tzn., że przykładowo w przypadku
zaoferowania usunięcia awarii w ciągu 24 godzin i przesłania do Wykonawcy zgłoszenia awarii
w piątek wówczas 24 godzinny okres przeznaczony na usuniecie awarii upłynie w poniedziałek.

Odp. Oferowany czas dostawy materiałów eksploatacyjnych jest liczony w dniach roboczych
(maksymalny czas dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek wynosi 3 dni robocze) od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy, natomiast maksymalny czas
usunięcia awarii drukarek wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Wykonawca w zakresie
zadania 1 winien zadeklarować w formularzu oferty czas dostawy materiałów eksploatacyjnych do
drukarek oraz czas usunięcia awarii drukarek.

5. Zamawiający w opisie technicznym w pkt. 14 opisuje technologiczną  rozdzielność bębna i tonera
jednak nie ma zapisu o wydajności tonera, który będzie wpływał na częstotliwość wymian. Na
rynku są dostępne technologie z wydajnością nawet 10000 wydruków. Czy Zamawiający będzie
wymagał tak wydajnych tonerów? Ewentualnie jaki jest wymóg minimalny dla tego parametru?

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.



6. W Opisie Technicznym Załącznik 2 do SIWZ Zamawiający specyfikuje technologię druku.
W przypadku drukarek laserowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku np. urządzeń
atramentowych, rozróżniamy różne technologie druku (rodzaje głowic drukujących):
a mianowicie technologię LED i technologię laserową.
Technologie te odnoszą się do tych samych urządzeń tonerowych (grupy urządzeń
elektrofotograficznych), gdzie obraz wydruku tworzony jest na polaryzowanym falą
elektromagnetyczną (światłem) obracającym się elemencie światłoczułym, a następnie
przenoszony jest na papier przez proszek tonera i utrwalany jest na papierze termicznie
i mechanicznie. Również w obydwu drukarkach- określanych potocznie jako   :

1) Laserowe źródłem energii jest dioda laserowa emitująca falę elektromagnetyczną
w zakresie widzialnym (660 nm do 400nm).

2) Laserowe- LED źródłem energii jest listwa LED , w której każda dioda emituje falę
elektromagnetyczną w tym samym zakresie (660 nm do 400nm).

Na potwierdzenie ww. rozumowania przytaczamy wyrok KIO nr 1475/15 z dn. 23 lipca 2015 o
równoważności obu ww. technologii i przynależności do tej samej grupy urządzeń laserowych.
Mając na uwadze powyższe zwaracamy sie z prośbą o umożliwienie zaoferowania drukarki
laserowej /LED.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drukarki laserowej /LED przy zachowaniu pozostałych
parametrów opisu technicznego (Załącznik nr 2) bez zmian. W przypadku zaoferowania dopuszczonej
drukarki laserowej /LED zmianę tę należy zamieścić w Załączniku nr 2 do SIWZ zadania 1 w poz. 1.

7. W części VIII SIWZ Zamawiający zamieścił następującą informację: „Wymagania dotyczące
wadium – nie dotyczy niniejszego postępowania”. Jednocześnie poniżej tej informacji
Zamawiający określił kwoty wadium dla poszczególnych zadań.
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Odp. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Zamawiający
zmienia zapis SIWZ w pkt. VIII o treści: „Wymagania dotyczące wadium – nie dotyczy niniejszego
postępowania.” na następujący: „Wymagania dotyczące wadium - dotyczy niniejszego
postępowania.”

8. W załączniku nr 2 do SIWZ – Opis techniczny, w pozycji 14 tabeli Zamawiający zamieścił
wymaganie „Technologia – rozdzielność bębna i tonera”.
Prosimy o usunięcie tego wymagania i dopuszczenie drukarek, w których toner jest zintegrowany
z bębnem. Jest to równoważne rozwiązanie technologiczne, nie oznaczające wyższych kosztów
eksploatacji, a jednocześnie gwarantujące prostszą obsługę drukarki, mniejsze ryzyko przestojów
związanych z koniecznością wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także mniejsze ryzyko
związane z możliwością przypadkowego uszkodzenia bębna. Dodatkowo zwracamy uwagę, iż
Zamawiający będzie oceniał całkowitą wartość oferty uwzględniającą koszt wydruków, zatem
ocenie będzie podlegać łączny koszt eksploatacji, dzierżawy drukarek oraz ich wykupu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego wymagania i pozostaje przy zapisach SIWZ.

9. W załączniku nr 2 do SIWZ – Opis techniczny, w pozycji 15 tabeli Zamawiający zamieścił
wymaganie „Wymiary (ser. x gł. x wys.) – Max 400 x 440 x 320 mm”.
Czy Zamawiający dopuści drukarkę, której szerokość wynosi 420 mm, a pozostałe wymiary
spełniają wymaganie Zamawiającego? Zmiana wymagania jest minimalna, a umożliwi ona
zaoferowanie drukarki o wyższej wydajności oraz niższych kosztach wydruku, co przełoży się na
znacznie niższą wartość oferty.

Odp. Zamawiający dopuści drukarkę, której szerokość wynosi 420 mm przy zachowaniu pozostałych
parametrów bez zmian. W przypadku zaoferowania drukarki o dopuszczonej szerokości 420 mm
zmianę tę należy zamieścić w Załączniku nr 2 do SIWZ zadania 1 w poz. 15.

10. Dotyczy Zadania 1
Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby podczas trwania 48 miesięcznej dzierżawy
drukarek stosował tonery i bębny – nowe i nieużywane, pierwszej kategorii, wyprodukowane
przez producenta oferowaneych drukarek?

Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby podczas trwania 48 miesięcznej dzierżawy drukarek
stosował tonery i bębny – nowe i nieużywane, pierwszej kategorii, wyprodukowane przez producenta
oferowanych drukarek zgodnie z zapisem w Załączniku nr 2 do SIWZ zadania 1 w poz. 17.


