Wrocław, 8 października 2020
CUI-ZZ.3200.36.2020
Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Dostawa urządzeń drukujących”, nr sprawy: CUI-ZZ.3200.36.2020

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmian.), do przedmiotowego postępowania wpłynęły
wnioski, o treści jak poniżej:
Wniosek nr 1:
W opisie przedmiotu zamówienia dla Model B zamawiający zapisał: "Głośność urządzenia do 55dB". Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o głośności do 55,8 dB przy
zachowaniu pozostałych parametrów technicznych wymaganych dla tego modelu.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia
treść SIWZ, w ten sposób że w Załączniku nr 1 do Umowy – OPZ, Model B, wykreśla się
dotychczasową treść w wierszu „Głośność urządzenia” i nadaje nowe brzmienie: „do 55,8
dB”
Wniosek nr 2:
W opisie przedmiotu zamówienia dla urządzeń Model A, B, C, F, G (drukarki) Zamawiający
zapisał w pozycji Inne: Możliwość rozbudowy o dodatkowy dysk twardy minimum 16 GB
oraz czytnik autoryzacji wydruku dla kart standardu MIFARE. Przy wydrukach
autoryzowanych karta maksymalnie 5 kroków-kliknięć na urządzeniu do puszczenia wydruku
z komputera do wydruku strony na urządzeniu. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści
urządzenia o większej ilości kroków potrzebnych do uzyskania wydruku w przypadku
wydruków autoryzowanych, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów
technicznych."
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zmian wnioskowanych przez Wykonawcę.
Wniosek nr 3:
Prosimy o wyjaśnienie kto jest użytkownikiem kart typu „Urban card”
Prosimy również o doprecyzowanie, o jakim rodzaju kart jest mowa, czy sa to karty
magnetyczne czy RFID?
Dodatkowo prosimy o informację na temat standardu kart, czy są to karty Mifare, Unique
125kHz, a może HID Prox?
Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego odbioru czytnika
Odpowiedź:
Użytkownikiem kart typu „Urban card”, w odniesieniu do niniejszego postępowania, są
użytkownicy urządzeń drukujących.
Zamawiający informuje iż określenie "Urban card" określa karty w standardzie Mifare.
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Wniosek nr 4:
MODEL E
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie drukujące i kopiujące z prędkością 30 stron A4 na
minutę w kolorze i mono?
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia
treść SIWZ, w ten sposób że w Załączniku nr 1 do Umowy – OPZ - Model E,
w wierszach:
1. „Osiągalna szybkość druku w czerni (A4)” – wykreśla dotychczasową treść i nadaje
nowe brzmienie „Minimum 30 stron na minutę”
2. „Osiągalna szybkość druku w kolorze (A4)” – wykreśla dotychczasową treść i nadaje
nowe brzmienie „Minimum 30 stron na minutę”

Wniosek nr 5:
MODEL E:
Zamawiający, w Rozdziale 3 OPZ określił ilość urządzeń „MODEL E” z autoryzacją jako
zero sztuk. Jednocześnie Zamawiający zamieścił szczegółowe wymagania techniczne w
załączniku nr 1 do Projektu umowy. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie czy
urządzenie w tej kategorii jest czy nie jest przedmiotem niniejszego postępowania?
Odpowiedź:
Zamawiający, w pkt 3.5 SIWZ wskazał, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia
korzysta z prawa opcji. Prawo opcji może objąć zamówieniem każdy z wymienionych w
załączniku nr 1 do Projektu umowy model urządzenia, w tym „MODEL E z autoryzacją”.
Zapis SIWZ wskazuje jednoznacznie, że „MODEL E z autoryzacją” nie będzie objęty
zamówieniem podstawowym, ale może być objęty zamówieniem w ramach prawa opcji.
Należy zatem, w Formularzu ofertowym, podać cenę jednostkową za ten model. Brak wyceny
jednostkowej modelu E z autoryzacja spowoduje konieczność odrzucenia oferty jako
niezgodnej z SIWZ.
Analogiczna sytuacja dotyczy MODELU D z autoryzacją.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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