UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 08.04.2015
MŚ-ZP-JK-333-5/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz
z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp,
w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy w składanej ofercie do części „c” w/w postępowania Wykonawca musi skalkulować koszty
części eksploatacyjnych (bębny, tonery, developery, rolki poboru papier, rolki zespołu utrwalania i
innych - wartość tych elementów w okresie 3 lub więcej lat często przewyższają wartość
oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych) zużywających się w trakcie eksploatacji oferowanych
urządzeń w okresie udzielonej gwarancji?
Jeśli tak, to prosimy o precyzyjne określenie łącznej liczby stron odrębnie czarnobiałych i
kolorowych w formacie A4, jakie zamawiający zamierza wykonać w okresie rocznym. W tym
miejscu nadmieniamy, że karty gwarancyjne producentów urządzeń określają przeglądy okresowe
urządzeń i wymiany części eksploatacyjnych (pisemnie wyszczególnionych), jako płatne przez
Klienta. Podanie informacji na temat zakładanych ilości prac do wykonania mono i kolor jest
warunkiem koniecznym do prawidłowego skalkulowania rzetelnej oferty uwzględniającej

wymagania stawiane Wykonawcom w SIWZ. Bez jednoznacznej odpowiedzi Zamawiający obarcza
specyfikację istotnych warunków zamówienia wadą, która uniemożliwi prawidłowe oszacowanie
oferty przetargowej i prawidłowy wybór potencjalnego Oferenta.
Odpowiedź:
W załączniku 2C do SIWZ, pozycja 48 Urządzenia wielofunkcyjne, pkt 42 Materiały eksploatacyjne,
Zamawiający określił zakres materiałów i części eksploatacyjnych, jakie Wykonawca musi
zapewnić w okresie gwarancji. Pozostałe koszty materiałów i części eksploatacyjnych
podlegających normalnemu zużyciu w związku z eksploatacją urządzeń są po stronie
Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty przeglądy okresowe wymagane w
okresie gwarancji.

Pytanie 2:
Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym OPZ poz. 19. Zamawiający specyfikuje
dla drukarki A0 między innymi wymóg dotyczący wyświetlacza 6” - informuję, że urządzenie z
takim wyświetlaczu przy zachowaniu pozostałych wymagań nie istnieje na rynku. Producent
urządzenia, firma EPSON, które spełnia wymagania Państwa specyfikacji opublikował błędną
informację dotyczącą wyświetlacza o wymiarze 6,8”. Prosimy o informację, czy Zamawiający
dopuści urządzenie wyposażone w wyświetlacz kolorowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w dowolny wyświetlacz kolorowy.
Tym samym Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Pzp dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Zamawiający zastępuje zapis z załącznika nr 2A do SIWZ, poz. 019 Drukarka formatu A0, pkt 22
“Wyświetlacz” o treści:
“Wyświetlacz kolorowy min 6” ”.
na następujący zapis:
“Wyświetlacz kolorowy”

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej
modyfikacji treści SIWZ:
1) Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-5/15
„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz
z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Oferta w zakresie części: …………………
Nie otwierać przed dniem 15.04.2015 r., godz. 11:15

2) Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice,
al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 15.04.2015 r. do godz. 11:00.
3) Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2015 r. o godz. 11:15 w Muzeum Śląskim
w Katowicach, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.
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Działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść
ogłoszenia o zamówieniu, przekazując do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza
jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.
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