BZP.271.1.562.2017.PF

Radom, dn. 01.08.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę 3 sztuk fotokopiarek formatu A3 z kompletem
tonerów i kolorowej fotokopiarki formatu A3 z kompletem tonerów, ogłoszonego w dniu 26.07.2017 r.
na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 558177-N2017).
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zamieszczamy odpowiedzi, jakie zostały udzielone
w związku z przesłanymi przez Wykonawców zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w/w przetargu (pisownia oryginalna):
PYTANIE 1:
Czy w postępowaniu oznaczonym BZP.271.1.562.2017.PF zamawiający dopuści urządzenie, które
obsługuje gramaturę papieru min. 60-220 g/m2 z kasety na papier zarówno dla urządzenia
monochromatycznego jak i kolorowego?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
PYTANIE 2:
Dotyczy części 2 zamówienia
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę parametru dot. obsługiwanej gramatury papieru: na min. 60-256 g/m2
z kasety na papier przy jednoczesnym utrzymaniu gramatury min. 60-300 g/m2 z kasety bocznej?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia obsługującego papier do 256 g/m2 z kasety na
papier.
PYTANIE 3:
Czy zamawiający dopuszcza:
Część 1
-gramatura papieru z kaset do 256/m2
-podajnik dokumentów jednoprzebiegowy
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:
Zamawiający informuje, iż urządzenie obsługujące papier do 256 g/m² z kasety na papier zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia dot. części 1 zamówienia spełni wymagania Zamawiającego. Co do drugiej
części pytania Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego jednoprzebiegowy
podajnik dokumentów.
PYTANIE 4:
Część 2
-podajnik dokumentów jednoprzebiegowy
-podajnik dokumentów na 100ark
-wydajność tonerów kolorowych -24 tys
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego jednoprzebiegowy podajnik
dokumentów.
W przypadku dwóch pozostałych propozycji zmian (tj. podajnik dokumentów na 100 ark. oraz wydajność
tonerów kolorowych -24 tys.) Zamawiający nie wyraża na nie zgody.
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W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania oraz koniecznością wprowadzenia zmian
w SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:
1.

Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu III SIWZ w zakresie części 1 zamówienia
w następujący sposób:

dotychczasowy zapis w brzmieniu:
Nazwa

Parametry min.

Automatyczny
podajnik
dokumentów - ADF

Dwustronny, dwuprzebiegowy o pojemności minimum 150 arkuszy A4 przy gramaturze
80 g/m2

zastępuje zapisem:

2.

Nazwa

Parametry min.

Automatyczny
podajnik
dokumentów - ADF

Dwustronny, dwuprzebiegowy lub jednoprzebiegowy o pojemności minimum 150
arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2

Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu III SIWZ w zakresie części 2 zamówienia
w następujący sposób:

dotychczasowy zapis w brzmieniu:
Nazwa
Obsługiwana
gramatura papieru
Automatyczny
podajnik
dokumentów - ADF

Parametry min.
Min. 60-300 g/m2 z kasety na papier
Dwustronny, dwuprzebiegowy o pojemności minimum 150 arkuszy A4 przy gramaturze
80 g/m2; prędkość skanowania min 80 obrazów A4 na minutę

zastępuje zapisem:
Nazwa
Obsługiwana
gramatura papieru
Automatyczny
podajnik
dokumentów - ADF

Parametry min.
Min. 60-256 g/m2 z kasety na papier
Dwustronny, dwuprzebiegowy lub jednoprzebiegowy o pojemności minimum 150
arkuszy A4 przy gramaturze 80 g/m2; prędkość skanowania min 80 obrazów A4 na
minutę

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża
termin składania ofert, ustalając go na dzień: 07.08.2017 r., godz. 12:00. Jednocześnie otwarcie ofert
nastąpi w dniu 07.08.2017 r. o godz. 12:30.
W związku ze zmianą terminu, Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:
w pkt. XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana
Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 03.08.2017r. do
godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać
oznaczenia:
"Oferta na dostawę 3 sztuk fotokopiarek formatu A3
z kompletem tonerów i kolorowej fotokopiarki formatu A3 z kompletem tonerów’’,
znak BZP.271.1.562.2017.PF” oraz „Nie otwierać przed 03.08.2017r. godz. 12:30”
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zastępuje zapisem:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana
Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 07.08.2017r. do
godz. 12:00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać
oznaczenia:
"Oferta na dostawę 3 sztuk fotokopiarek formatu A3
z kompletem tonerów i kolorowej fotokopiarki formatu A3 z kompletem tonerów’’,
znak BZP.271.1.562.2017.PF” oraz „Nie otwierać przed 07.08.2017r. godz. 12:30”
w pkt. XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 03.08.2017r. o godz. 12:30.
zastępuje zapisem:
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Jana
Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 07.08.2017r. o godz. 12:30.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Z up. Prezydenta Miasta
Karol Semik
Wiceprezydent Miasta
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