Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia
w Krakowie
31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

Kraków, dnia 22.11. 2013 roku

PYTANIE - ODPOWIEDŹ NR 3-7 DO POSTĘPOWANIA NR 8/PN/2013/S
Nr postępowania: 8/PN/2013/S
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „dostawę drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie”.
Zgodnie z wymogami art. 38.ust 2. ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dn. 29 stycznia 2004r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający – Sąd
Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie informuję , że w dniu 21.11.2013r. wpłynęło do
Zamawiającego pytanie Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi:
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o prędkości druku 47 str./min.?
Uzasadnienie do pytania 3:
Różnica wymagań prędkości wydruku o 1 str./min. jest nie zauważalna dla użytkownika, a
zaproponowane urządzenie posiada prędkość druku dwustronnego znacznie przewyższającą
wymagania Zmawiającego i wynosi do 40 str./min., co zdecydowanie wpłynie na krótszy czas
wydruku dwustronnego.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w parametru i nie wyraża zgody na zmianę w tym
zakresie.
Pytanie nr 4:
W odniesieniu do pkt. 9 - Miesięczny cykl pracy, jaki wolumen miesięcznego wydruku
przewiduje zamawiający na jednym urządzeniu? Proszę o podanie wartości minimum i
maksimum.
Uzasadnienie do pytania 4:
Mając na uwadze wymaganą wydajność drukowania urządzenia, jest to kryterium, które w znaczący
sposób wpływa na cenę zakupu oraz późniejsze koszty eksploatacji urządzenia. Jeżeli zamawiający
przewiduje druk wolumenu miesięcznego na poziomie 225 tyś. na jednym urządzeniu to utrzymanie
takich urządzeń staję się nieekonomiczne, ponieważ przy takim poziomie powstającego wolumenu
zamawiający musiałby wymieniać urządzenia co dwa 2 m-ce – odniesienie żywotności urządzenia,
które dla urządzeń tego typu określone jest na poziomie 400 tyś. Już poziom 5 tys./m-c wolumenu na
takich urządzeniach generuje podwyższone koszty eksploatacji. Proszę o rozważenie zmiany tego
parametru.
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest w stanie oszacować wartości minimalnej wolumenu miesięcznego wydruku,
natomiast wartość maksymalna wolumenu to 225 tys. str./m-c.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z miesięczną wydajnością drukowania max. 100 000
stron?
Uzasadnienie do pytania 5:
Mając na uwadze wymaganą wydajność drukowania urządzenia, jest to kryterium, które w znaczący
sposób wpływa na cenę zakupu oraz późniejsze koszty eksploatacji urządzenia. Jeżeli zamawiający
przewiduje druk wolumenu miesięcznego na poziomie 225 tyś. na jednym urządzeniu to utrzymanie
takich urządzeń staję się nieekonomiczne, ponieważ przy takim poziomie powstającego wolumenu
zamawiający musiałby wymieniać urządzenia co dwa 2 m-ce – odniesienie żywotności urządzenia,
które dla urządzeń tego typu określone jest na poziomie 400 tyś. Już poziom 5 tyś./m-c wolumenu na
takich urządzeniach generuje podwyższone koszty eksploatacji. Proszę o rozważenie zmiany tego
parametru.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w parametru i nie wyraża zgody na zmianę w tym
zakresie.
Pytanie nr 6:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością rozbudowy podajników w opcjach –
łączna ilość 4 podajniki uniwersalne o pojemności 550 arkuszy każdy lub w opcji konfiguracji
1x550 arkuszy i 3x250 arkuszy?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące w/w parametru i nie wyraża zgody na zmianę w tym
zakresie.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z tonerem startowym na 6000 stron i tonerem
producenta o wydajności 20 tys. stron?
Odpowiedź:
Zamawiający pragnie zauważyć, że wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są wymaganiami minimalnymi jakie powinno spełniać urządzenie.
Zamawiający przypomina, że zgodnie z pkt. 16 Załącznika nr 1 do SIWZ( przedmiot zamówienia)
urządzenie musi pozwalać na możliwość zastosowania tonera producenta o normatywnej wydajności
min 25 000 stron.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ,
stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie
wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38. Ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też
Zamawiający zawiadamia , iż terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i
godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

