Zielona Góra, dnia 28.04.2020 r.
ZAWIADOMIENIE
o udzieleniu wyjaśnień treści Zaproszenia do składania ofert cenowych
Zamawiający niniejszym informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia – nr referencyjny:
TZ.221.9.2020 – prowadzonym w trybie konkursu pisemnych ofert cenowych na: „Dostawę sprzętu
komputerowego” wniesiono następujące pytania:

Pytanie nr 1
W zadaniu nr 2 żądają Państwo zintegrowane tonery z bębnami zarówno dla urządzeń wielofunkcyjnych, jak i do
drukarek. Jest to rozwiązanie wygodne, ale droższe w eksploatacji od urządzeń mających osobno bębny i tonery.
Bębny z reguły wytrzymują kilkakrotnie więcej, niż tonery, więc nie trzeba ich wymieniać tak często, w efekcie
koszt kopii/wydruku, a co za tym idzie - całkowity koszt eksploatacji - jest dużo niższy. Czy dopuszczą Państwo
urządzenia mające osobne bębny i tonery?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy treści
Zaproszenia do składania ofert cenowych bez zmian.
Pytania nr 2
W formularzu cenowo-technicznym dla zadania nr 2 (załącznik nr 2.2 do zaproszenia do składania ofert cenowych)
dla urządzenia wielofunkcyjnego A4 monochromatycznego oraz drukarki laserowej A4 monochromatycznej
Zamawiający wymaga dostawy urządzeń w technologii druku, w której toner jest stale zintegrowanym z bębnem.
Obecnie na rynku producentów drukarek tylko firma HP i Canon posiadają taką technologię, co wraz z innymi
parametrami skutecznie ogranicza konkurencję do jednego producenta. Wszyscy pozostali postawili na technologię
rozdzielonego bębna m.in z powodu kosztów eksploatacji. Wymiany bębna co 50 000, 100 000 stron są tańsze niż
wymiana bębna przy każdej wymianie tonera. Również, a może przede wszystkim z powodu ochrony środowiska,
gdzie bęben jest jednym z najciężej przyswajalnych przez środowisko produktów, a każdorazowa wymiana bębna
razem z tonerem powoduje, że zużytych bębnów jest od kilku do nawet kilkudziesięciu razy więcej. Prosimy zatem
o dopuszczenie równoważnej technologii rozdzielonego bębna i otwarcie postępowania na uczciwą konkurencję.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy Zaproszenia
do składania ofert cenowych bez zmian.
Pytanie nr 3
W temacie konkursu ofert Nr referencyjny : TZ.221.9.2020 proszę o dopuszczenie zmian w formularzu cenowo technicznym dla cz.2;
- w pozycja dla urządzenia wielofunkcyjnego jak i drukarki „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych: Toner stale
zintegrowany z bębnem” – zmiana zapisu Rodzaj materiałów eksploatacyjnych: Toner stale zintegrowany z
bębnem lub toner bęben osobno.
Zmiany w formularzu pozwolą na złożenie oferty urządzeń w najnowszej technologii gdzie żywotność bębna jest
wyższa niż żywotność tonera co dla zamawiającego skutkować będzie niższym kosztem druku na urządzeniach.
Obniżenie wymagań dotyczących procesora nie będzie mieć wpływu na szybkość druku czy kopiowania.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia zapisy treści
Zaproszenia do składania ofert cenowych bez zmian.
Pytanie nr 4
W temacie konkursu ofert Nr referencyjny : TZ.221.9.2020 proszę o dopuszczenie zmian w formularzu cenowo technicznym dla cz.2;
- w pozycji dla urządzeń wielofunkcyjnego jak i drukarki „Procesor: min. 1000 MHz” – zmiana zapisu Procesor:
min. 800 MHz.
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Zmiany w formularzu pozwolą na złożenie oferty urządzeń w najnowszej technologii gdzie żywotność bębna jest
wyższa niż żywotność tonera co dla zamawiającego skutkować będzie niższym kosztem druku na urządzeniach.
Obniżenie wymagań dotyczących procesora nie będzie mieć wpływu na szybkość druku czy kopiowania.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Procesor min. 800 MHz. Zamawiający wprowadzi zmianę w Załączniku nr
2.2. do Zaproszenia do składania ofert cenowych /formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 2. Tym samym
Zamawiający w miejsce Załącznika nr 2.2. formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 2 wprowadza Załącznik nr
2.2. do Zaproszenia do składania ofert cenowych PO ZMIANACH /formularz cenowo-techniczny – zadanie nr 2.
W związku z wyjaśnieniami udzielonymi Wykonawcom, dotyczącym przedmiotowego postępowania,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w formie papierowej na dzień 05.05.2020 r. do godziny
10:00.
W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej termin przesłania hasła, umożliwiającego otwarcie
oferty zostaje przedłużony na dzień 05.05.2020 r. w godzinach od 10:10 do 10:50.
Udzielone odpowiedzi mają zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia do składania ofert
cenowych, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.
Załączniki:
Załącznik 2.2. do Zaproszenia do składania ofert cenowych PO ZMIANACH.
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