MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 15.11.2012 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-5844-3/JP/12

WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego, przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ270-5844/JP/12, wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), podaję treść pytań i odpowiedzi na nie.
1. Dotyczy części I zamówienia – dostawa 14 urządzeń wielofunkcyjnych:
Zamawiający określił parametr rzeczywistej rozdzielczości drukowania na poziomie minimum
1200x600 dpi co jest parametrem charakterystycznym dla wykonywania zaawansowanych
prac poligraficznych. Dla większości urządzeń wielofunkcyjnych do zastosowań typowo
biurowych standardem jest rozdzielczość 600x600 dpi.
W związku z tym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający dopuści urządzenia o rzeczywistej
rozdzielczości drukowania 600x600 dpi co znacznie zwiększy konkurencyjność wśród
obecnych na rynku producentów.
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.
2. Dotyczy części I zamówienia – dostawa 14 urządzeń wielofunkcyjnych:
Biorąc pod uwagę gabaryty urządzeń A3, bardzo proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający
oczekuje dostawy podstaw pod urządzenia – aby mogły być urządzeniami wolnostojącymi
(podłogowymi) czy też wystarczy konfiguracja z samymi kasetami o pojemności min. 800
stron?
Zamawiający nie wymaga dostarczenia szafek ale wymaga dostarczenia urządzeń w
konfiguracji umożliwiającej postawienie ich na płaskiej powierzchni np. podłodze lub
wykładzinie. Dostarczenie specjalizowanej szafki jest rozwiązaniem optymalnym ale
Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, które zapewnią możliwość prawidłowej
eksploatacji drukarki.

3. DOTYCZY - Część I – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 14 szt. urządzeń
wielofunkcyjnych, kolor:
1/ Niektórzy producenci urządzeń formatu A4/A3 zalecają by te urządzenia montować na
podstawach o odpowiednim udźwigu, i ew. wyposażonych w kółka umożliwiające przesunięcie
urządzenia. Prosimy aby Zamawiający określił swoje wymaganie w tej kwestii aby oferent
mógł skalkulować / lub nie kalkulować kosztu podstawy pod urządzenie.
Zamawiający nie wymaga dostarczenia szafek ale wymaga dostarczenia urządzeń w
konfiguracji umożliwiającej postawienie ich na płaskiej powierzchni np. podłodze lub
wykładzinie. Dostarczenie specjalizowanej szafki jest rozwiązaniem optymalnym ale
Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania, które zapewnią możliwość prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
2/ Czy Zamawiający dopuści urządzenia o prędkości druku i kopiowania cz-białego równiej
prędkości druku i kopiowania kolorowego, czyli 25 stron A4 / min ?
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania.

4. DOTYCZY - Część I – Istotne postanowienia umowy
1/ Istotne postanowienia umowy pkt 23 „Zamawiający

we

własnym

zakresie

dokonuje wymiany materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta”
Prosimy o potwierdzenie iż dostarczane urządzenia wielofunkcyjne /kolor/ mają być
wyposażone w pierwszy zestaw tonerów: startowych lub tonerów pełnowartościowych.
Urządzenia mają być wyposażone w tonery startowe.
2/ Istotne postanowienia umowy pkt 18 „w razie, gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż
28 dni lub gdy sprzęt będzie naprawiany ponad 3 razy, Zamawiającemu będzie przysługiwać
wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w ust. 4.”
WW. zapis (podkreślony) jest nieprecyzyjny dla obu stron Umowy z powodu możliwej różnej
interpretacji co oznacza sformułowanie „naprawiany ponad 3 razy”. Czy Zamawiający
uwzględni powszechnie stosowane w umowach gwarancyjnych określenie i zapis: „lub po
trzykrotnych naprawach tego samego podzespołu w tym samym urządzeniu”
Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania. W przypadku trzykrotnej awarii
urządzania Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, wolne od
wad.
Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

