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

Poznań, dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 3
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 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 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Proszę o wyjaśnienie następujących wątpliwości związanych z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia:
Zadanie 4:
1)

Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki o czasie wydruku pierwszej strony maksymalnie 7s.
Pragniemy zwrócić uwagę, że im niższy czas wydruku pierwszej strony, tym wyższy jest pobór mocy jakiej
drukarka potrzebuje do szybkiego nagrzania, a wg zapisów specyfikacji należy wnioskować, że
energooszczędność jest dla zamawiającego dość istotną kwestią. Czy w związku z tym, zamawiający
zgodzi się na zaoferowanie drukarki z czasem wydruku pierwszej strony 7,5s? Różnica 0,5s jest w
zasadzie niezauważalna z punktu widzenia użytkownika, a pozwoli zaoferować drukarki o zdecydowanie
niższym zużyciu energii niż wymaga tego zamawiający.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania SIWZ.
2)

Zamawiający wymaga dostarczenia drukarki wyposażonej w podajnik ręczny / uniwersalny o pojemności
minimum 100 arkuszy. Pragniemy zwrócić uwagę, że w tej klasie drukarek (prędkość 40-45 stron na
minutę), standardową wartością jest pojemność 50 arkuszy. Zamawiający w części 7, wyspecyfikował
urządzenie wielofunkcyjne o podobnych parametrach jak drukarkę w części 4 i tam wymaga podajnika
uniwersalnego na 50 arkuszy. W związku z tym, zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający wyrazi
zgodę na dostarczenie drukarki posiadającej podajnik ręczny / uniwersalny o pojemności 50 arkuszy, co
pozwoli zaoferować konkurencyjne na rynku rozwiązanie.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania SIWZ.
3)

Zamawiający dość mocno wyszczególnił w wymaganiach drukarki laserowej typ 1 parametry związane z
poborem mocy. Pragniemy zwrócić uwagę, że producenci różnie traktują parametr określany jako 'tryb
uśpienia'. Niektórzy producenci, w swoich rozwiązaniach dbają o to, aby pobór mocy był jak najniższy i
pozwalają wprowadzić drukarkę w 'tryb głębokiego uśpienia’, zwiększając w ten sposób
energooszczędność. W związku z tym, zwracamy się z zapytaniem, czy zamawiający dopuści
zaoferowanie drukarki, która posiada możliwość wprowadzenia w 'tryb głębokiego uśpienia', w którym
pobór mocy nie przekracza 2W. Pozwoli to zaoferować sprzęt posiadający certyfikaty Energy Star o bardzo
wysokiej efektywności energetycznej.

Odpowiedź:
Zamawiający jasno określił pobór mocy podczas czuwania (uśpienia). „Tryb głębokiego
uśpienia,” zostanie zaakceptowany pod warunkiem spełnienia warunku poboru mocy określony
w SIWZ.
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Część 7:
4)

Zamawiający wymaga dostarczenia u rządzenia wielofunkcyjnego o czasie wydruku pierwszej strony
maksymalnie 6,5s. Pragniemy zwrócić uwagę, że im niższy czas wydruku pierwszej strony, tym wyższy
jest pobór mocy jakiej drukarka potrzebuje do szybszego nagrzania, a wg zapisów specyfikacji należy
wnioskować, że energooszczędność jest dla zamawiającego dość istotną kwestią. Czy w związku ż tym,
zamawiający zgodzi się na zaoferowanie drukarki z czasem wydruku pierwszej strony 7,5s? Różnica 1s
jest w zasadzie niezauważalna z punktu widzenia użytkownika, a pozwoli-zaoferować drukarki-ozdecydowanie niższym zużyciu energii niż wymaga tego zamawiający.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje wymagania SIWZ.

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

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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