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Dostawa sprzętu teteinformatycznego i oprogramowania na potrzeby przygotowania spisów powszechnych.

'oDPoWlEDź run pwnrun UuYKoNAWcY

W dniu 12J12019 r. od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1.

,,Analizujqctreść SIWZ oraz zapisy dotyczqce wymagań stawianych w części 2 dla Urzqdzeń wielofunhcyjnych A3 kolor
_ 6 szt. doszedłem do wniosku, że nie ma na rynku tahiego urzqdzenia, którego cena nie będzie przehraczała 9999 zł
brutto. Urzqdzenia te bowiem muszq być dostarczone wraz z 3 letniq gwarancjq oraz z materiołami eksploatacyjnymi
pozwalajqcymi' na wydruhowanie 100 tys. stron. Szacunkowa Wycena spełniajqcych wymagania urzqdzeń wraz
z Wymaganq gwarancjq oraz materiałami eksploatacyjnymi znacznie przehracza budżet Zamawiajqcego
przeznaczony na jedno urzqdzenie. Czy Zamawiajqcy zrezygnuje z zapisu dotyczqcego konieczności dostarczenia
Wraz z urzqdzeniem "Dodathowych materiałów eksploatacyjnych Wstarczoiqcych na wyhonanie 100 tys. (poza

startowymi materiałami ehsploatacyjnymi) kopii A+"?

odpowiedź na pytanie'l.
Nie, zamawiający nie zrezygnuje. Materiałów eksptoatacyjnych nie należy dodawaĆ do ceny urządzenia. Zamawiający
przypomina też, że kryterium porównywania ofert pt.:,,cena brutto oferty'' dotyczy całej części z zamówienia.
Zamawiający nie będzie porównywał cen poszczegótnych urządzeń.

Pytanie 2.

,,Dodathowo, funhcjonalność "bezpieczne drukowanie (wydruk podqżajqcy)" oznQczo honiecznośĆ zahupu
dodatkowych licencji oprogramowania dla poszczególnych urzqdzeń. W zwiqzhu z tym zwracam się z pytaniem: Czy
Zamawiajqcy zrezygnuje z zapisu dotyczqcego posiadania przez urzqdzenia funkcjonalności "bezpieczne drukowanie
(wydruh podqżajqcy)"?

odpowiedź na pytanie 2.

Nie. Jest to wniosek wykonawcy o modyfikację SIWZ, zostanie zatem bez rozpatrzenia. Zamawiający przyjmuje,
że postawiony wymóg w tym zakresie jest zrozumiały dla wykonawców.

Pytanie 3.

,,Dodatkowo przy zopisach dotyczqcych gwarancji na cały asortyment pojawia się wymóg, cyt." Gwarancja min' xx
miesięcy od daty zapłacenia faktury". Co w przypadku opóźnień z zapłatq za dostarczone urzqdzenia (sprzęt)? - nie
ma możIiwości wykupienia kilku czy też kilkunastu dodatkowych dni gwarancji - w grę wchodzi ewentualne
rozszerzenie gwarancji o kolejny roh, co znocznie podwyższa cenę oferty. Proszę o zmianę wymagań na "Gwarancja
min. xx miesięcy od daty dostawy sprzętu"

odpowiedź na pytanie 3.
Nie, Jest to wniosek wykonawcy o modyfikację SlWZ, zostanie zatem bez rozpatrzenia. Zamawiający Zwraca uwagę'
że probtemy zzapłatą mogą Wystąpić tytko wtedy, gdy będą kłopoty z terminem dostawy tub jakością dostarczonego
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sprzętu. Zamawiający zabezpieczył środki w pełnej wysokości na zakup i z jego strony nie wystąpią żadne problemy
z płatnością, ponieważ skutkowałoby to odpowiedziatnością z tytułu naruszenia dyscyptiny finansów pub[icznych.

odpowiedź na pytania nie stanowi modyfikacji treści ogłoszenia oraz SIWZ.
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