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Dot.  Dostawa komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015 poz. 2164 ze. zm.) do dnia 11 października 2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące 
postępowania na dostawę komputerów wraz z urządzeniami peryferyjnymi. 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Pytanie dotyczy opisu drukarki laserowej – 22 szt.  
Zapis – pkt 17; 
Suma wymiarów – dł.+sze.+wys. – max. 104 cm 
 
W/w zapis ogranicza i nie pozwala na zaoferowanie drukarki z naszej oferty. 
Proszę o zgodę na dostarczenie drukarki o sumie wymiarów maks. 110 cm, pozostałe parametry bez zmian.  
Prośbę swoją uzasadniam tym, iż zwiększenie sumy wymiarów o 6 cm nie będzie miało istotnego znaczenia dla 
Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający w zakresie drukarki laserowej – 22 sztuki dopuści drukarkę o wadze 14,3kg oraz o sumie wymiarów 
(dł+szer+wys) nie przekraczających 104,5 cm, przy czym wszystkie pozostałe wyspecyfikowane przez Zamawiającego 
parametry urządzenia pozostają bez zmian? Nieznaczne powiększenie wagi urządzenia jedynie o 1,3kg oraz o 5mm 
większa suma wymiarów pozwoli na zaoferowanie drukarki z większego wachlarza konkurencyjnych cenowo, a także 
pod względem bogatszych parametrów użytkowych, urządzeń. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 
Wymiary drukarki są istotnym parametrem dla Zamawiającego. Zamawiający zweryfikował możliwości dotyczące 
dostępnej powierzchni w miejscach w których przedmiot ten będzie użytkowany. Po przeliczeniu Zamawiający 
dopuszcza drukarki o maksymalnej sumie wymiarów 105 cm. Nie jest istotna dla Zamawiającego masa zaoferowanej 
drukarki.  
 
Pytanie nr 3 
Czy oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce dotyczące 
przejęcia obowiązków gwarancyjnych należy dostarczyć wraz z ofertą czy może na etapie dostawy sprzętu? 
 
Odpowiedź: 
Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce należy dostarczyć 
na etapie dostawy sprzętu. Przy czym Zamawiający przypomina, że Wykonawca deklaruje wymiar dodatkowej gwarancji 
w ofercie i jednocześnie że w/w oświadczenie nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji.  


