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ODPOWIEDŹ
na

Szanowni

Państwo,

Uprzejmie

informujemy,

iż

o wyjaśnienie

zapisu

prowadzonym

na podstawie

Zamówień

Pytanie

wyraża

8-9 kartek

Patrząc

na pozostałe

wymaga

urządzenia

Zamawiający
Pytanie

zgodę

o małych

z dnia

r. poz. 1986

w postępowaniu

29 stycznia
z późn.

2004

roku

zm.) w trybie

Prawo

przetargu

komputerowego"

na zaoferowanie
techniczne

gabarytach,

pierwotnie

podtrzymuje

Czy Zamawiający

zamówienia,

prośba

niszczarki

o wydajności

A4 70g./m2?

nr 15 do zadanie

3,0m/min?

sprzętu

wpłynęła

nr 59 TYP 1

parametry

wydajność
wymagana
tym samym droższych.

warunków

ustawy

(t.j. Dz. U. z 2018

nr 14 do zadania

jednorazowej

przepisów

SIWZ

9r. do Zamawiającego

istotnych

na:,,Dostawę

Czy Zamawiający

w sprawie

w dniu 08.07.201

specyfikacji

Publicznych

nieograniczonego,

zapytania

jest

np. pojemność
a w takich

dostępna

wyraża

zgodę

Tak niewielka

zmiana

wysokim

Zamawiający

stopniu

w niszczarkach

postanowienia
nr 59

kosza,

bezpieczeństwa

znacznie

większych,

SIWZ.

Typ 1
na zaoferowaniu
nie wpłynie

niszczarki

rażąco

z prędkością

na codzienne

cięcia

użytkowanie

urządzenia.
Zamawiający
Pytanie

podtrzymuje

nr 16 do zadania

Czy Zamawiający
wymiarach
Tak.

Zespó)

1,9x1 5mm

Zamawiający

o wymiarach
4/F-2

Skladnic

wyraża

nr 59 Typ
zgodę

tj. spełnia

wyraża

1,9x15mm

Lasów

postanowienia

Państwowych,

I

na zaoferowanie
wymagany

zgodę

niszczarki

stopień

wymagany

Polskiego

119,

73-110

która

tnie na ścinki

bezpieczeństwa

na zaoferowanie

tj. spełnia

ul. Wojska

SIWZ.

niszczarki
stopień

P-5/T-5/E-4/F-2?
która

bezpieczeństwa

tnie

na ścinki
P-5/T-5/E-
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nr 59

nr 17 do zadania

Pytanie

zaoferowania

wymaga

Czy Zamawiający

Typ 1
z obudowy

wysuwanym

z koszem

niszczarki

niszczarki?

się

aby

wymaga

Zamawiający

głowicę.

na nakładaną

nr 59

nr 18 do zadania

Pytanie

i nie zgadza

się z obudowy

wysuwał

niszczarki

kosz

wymaga

Czy Zamawiający

Typ 1

zaoferowania

wyposażonej

niszczarki

w klapkę/osłonę

będzie wyłączało
uchyleniu/naciśnięciu
przy każdorazowym
Ideal, HSM oraz Eba
takich marek jak Fellowes,
urządzenia
Nowoczesne
urządzenie?
przed
operatora/użytkownika
mające na celu zabezpieczenie
rozwiązania
posiadają
lub manualne
na noże tnące. Są to dotykowe
niepowołanego
się materiału
dostaniem
osłony/klapy
które przy nacisku/uniesieniu
bezpieczeństwa,
klapki/osłony
która

bezpieczeństwa,

zatrzymają

bezpieczeństwa

nie wymaga

Zamawiający
Pytanie

Pytanie

zgodę

wyraża

niszczarki

na zaoferowanie

lub osłony.

min.

- waga

naprawy
Jeśli

zapisy
jest

chodzi

realizowanej

nie dłuższy

niż

od momentu

zgłoszenia,

pozostaną

to żaden

producent

do tej klasy

tj. czas

liczony

o gwarancję
w miejscu

naprawy

na hartowane

nr 21 do zadania

Czy Zamawiający

siedem

dni, serwis

producenta,

czas

bez zmian.
maszyny

nie ma jej

z możliwością

niszczenia

instalacji.

podtrzymuje

Zamawiający
Pytanie

36 miesięcy

ze stali?

tnące

Pozostałe

kg?

nr 59 Typ1

nr 20 do zadania

minimum
zgodę na zmianę zapisu Gwarancja:
wyraża
Czy Zamawiający
gwarancja
door to door i dożywotnia
w systemie
realizowanej
gwarancji
wałki

Il

SIWZ.

postanowienia

podtrzymuje

Zamawiający

klapki

zaoferowanie

ale dopuszcza
nr 59 Typ 1

nr 19 do zadania

Czy Zamawiający

urządzenia.

prace

wymaga

SIWZ.

postanowienia
nr 61 Typ 3
zaoferowania

urządzenia

płyt

w Ospie
do wymogów
O-3, czyli równoważnym
w stopniu bezpieczeństwa
CD/DVD
zakresu funkcjonalności
? Powiększenie
tj P-4/T-4/E-3/F-1
zamówienia
przedmiotu
postoju
bez konieczności
godziny
24
która wedle opisu ma pracował
niszczarki,
dużej
jest ważnym
Zamawiający
Pytanie

parametrem
podtrzymuje

nr 22 do zadania

dla dużej

liczby

użytkowników.
SIWZ.

postanowienia
nr 61 Typ 3

2

Czy Zamawiający
Zamawiający
Pytanie

wyraża

podtrzymuje

nr 23 do zadania

zgodę

na zaoferowanie

postanowienia

niszczarki

o pojemności

Pytanie

podtrzymuje

nr 24 do zadania

341?

SIWZ.

nr 61 Typ 3

Czy Zamawiający
wyraża
zgodę na zaoferowanie
niszczarki o poziomie
56dba? Tak niewielka zmiana nie będzie odczuwalna
dla użytkowników?
Zamawiający

kosza

postanowienia

hałasu

SIWZ.

nr 61 Typ 3

Czy Zamawiający
wyraża
zgodę na zaoferowanie
niszczarki, której waga wynosi
29kg? Urządzenie
o wadzę powyżej
20kg są wyposażone
w kółka do swobodnego
przemieszczania
urządzenia.
podtrzymuje

Zamawiający

Pytanie

nr 25 do zadania

postanowienia

SIWZ.

nr 61 Typ 3

Czy Zamawiający
wyraża
zgodę na zaoferowanie
niszczarki,
która nie będzie
posiadały noży tnących niewymagających
oliwienia? Taki zapis stanowi naruszenie
ustawy PZP z uwagi na tylko jeden model niszczarki na polskim rynku, która posiada
noże tnące niewymagające
oliwienia tzn. Kobra AF +1. Dodatkowo
należy
wskazać, że
każda
niszczarki tnąca na ścinki po pewnym okresie czasu wymagają
smarowania
z
uwagi na duże zapylenie przy zespole tnącym, ta czynność umożliwia
samooczyszczenie
się noży
tnących.
Z wiedzy zamawiającego
w/w system.

wynika

że

jest

wiele

innych

Zamawiający
mimo to dopuszcza
na zaoferowanie
system
automatycznego
smarowania
lub oliwienia
specyfikacji
producenta.
Zamawiający
nie zgadza
smarowania
lub oliwienia.

Niniejsza

zmiana

Zamawiający

staje się integralna

nie przedłuża

terminu

częścią

SIWZ.

składania

ofert.

urządzeń

które

posiadają

niszczarek
posiadających
noży
tnących
- wg
się na ręczny
system

Zamawiający
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