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SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZP-373-01/17
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
nieograniczonego na Zakup urządzeń drukujących dla sądów apelacji poznańskiej.

przetargu

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 4
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający
publikuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
Dotyczy część 1 - Drukarka atramentowa typ 1
Pytanie 1: Czy dopuszczą Państwo urządzenia z parametrami komunikacji 10/100 Base TX? Jeśli nie
posiadają Państwo infrastruktury sieci kablowej 5, 5c lub wyższe proszę wskazać uzasadnioną
potrzebę komunikacji 10/100/1000 Base TX.
Odpowiedz:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania SIWZ.
Zamawiający posiada infrastrukturę sieci kablowej obsługującą komunikację 10/100/1000 Base TX.
Pytanie 2: Czy dopuszczą Państwo urządzenie o wadze 25,5 kg? Jeśli urządzenie będzie
standardowych rozmiarów dla urządzeń A3 proszę wskazać uzasadniona potrzebę aby urządzenie
ważyło poniżej 18,5 kg.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowane w pytaniu rozwiązanie jednocześnie modyfikując
zapis załącznika nr 2 do SIWZ w części 1 — drukarka atramentowa typ 1 - do okładek akt dla łp. 11
Przed zmianą:

11

Masa netto:

Maksymalnie do 18,5 kg

Po zmianie:

11

Masa netto:

Maksymalnie do 25,5 kg

Dotyczy część 6- Drukarka laserowa typ 4
Pytanie 3: Czy dopuszczą Państwo urządzenie o wadze 57 kc? Jeśli urządzenie będzie standardowych
rozmiarów dla urządzeń A4 proszę wskazać uzasadnioną, potrzebę aby urządzenie ważyło poniżej 30

kg.
Odpowiedź.:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania SIWZ.
Specyfikowane urządzenie funkcjonować będzie jako drukarka nabiurkowa. Zamawiający ze
względu na posiadającą infrastrukturę meblową w pomieszczeniach oraz częste zmieniające się
miejsce użytkowania urządzeń nie wyraża zgody na prawie dwukrotne zwiększenie wagi urządzenia.
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W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający publikuje na stronie internetowej uaktualniony
załącznik nr 2 Formularz oferty.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i są wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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