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OAK.KCB.2631/2/16  

Lublin, 19.07.2016 r. 

 

 

 

Wykonawcy  

 

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - 3  

 

Zamawiający: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na 

podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń 

wielofunkcyjnych  na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 

w  Lublinie z podziałem na dwie części, dokonuje następujących wyjaśnień treści  

SIWZ: 

 

Pytanie 1. 

Opis przedmiotu zamówienia dla części I – urządzenia typ2 i typ3. Czy 

koniecznym elementem wyposażenia urządzenia jest finisher z funkcją 

sortowania i grupowania wydruku? 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia wielofunkcyjne typ II i typ III 

były wyposażone w funkcje finiszujące sortujące i grupujące wydruk, w 

standardzie lub opcjonalnie. 

 

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ. 

 

BYŁO: 
Ust. 1. TYP 1 - Urządzenie wielofunkcyjne spełniające poniższe minimalne wymagania – 2 

sztuki,  

Pkt 4 – Specyfikacje – książka adresowa – min. 500 pozycji z opcją szybkiego wybierania 

Pkt 7 - Czas rozgrzewania maks. 35 sek. w tryb normalnym / maks. 15 sek. szybkiego 

uruchamiania 

Pkt 21 – Poziom hałasu – maks. 66 db 
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Ust. 2. TYP 2 - Urządzenie wielofunkcyjne spełniające poniższe minimalne wymagania – 4 

sztuki,  

Pkt 4 – Specyfikacje – finiszer- sortowanie i grupowanie wydruku 

Pkt 4 – Specyfikacje – książka adresowa – min. 500 pozycji z opcją szybkiego wybierania 

Pkt 7 - Czas rozgrzewania maks. 35 sek. w tryb normalnym / maks. 15 sek. szybkiego 

uruchamiania 

Ust. 3. TYP 3 - Urządzenie wielofunkcyjne spełniające poniższe minimalne wymagania – 1 

sztuka,  

Pkt 4 – Specyfikacje – finiszer- sortowanie i grupowanie wydruku 

Pkt 4 – Specyfikacje – książka adresowa – min. 500 pozycji z opcją szybkiego wybierania 

Pkt 7 - Czas rozgrzewania maks. 35 sek. w tryb normalnym / maks. 15 sek. szybkiego 

uruchamiania 

 

JEST: 
Ust. 1. TYP 1 - Urządzenie wielofunkcyjne spełniające poniższe minimalne wymagania – 2 

sztuki,  

Pkt 4 – Specyfikacje – książka adresowa – w standardzie 

Pkt 7 - Czas rozgrzewania maks. 35 sek. w tryb normalnym 

Pkt. 21 – Poziom hałasu – maks. 75 db 
Ust. 2. TYP 2 - Urządzenie wielofunkcyjne spełniające poniższe minimalne wymagania – 4 

sztuki,  

Pkt 4 – Specyfikacje – funkcje finiszujące - sortowanie i grupowanie wydruku ( w standardzie 

lub opcji) 

Pkt 4 – Specyfikacje – książka adresowa – w standardzie 

Pkt 7 - Czas rozgrzewania maks. 35 sek. w tryb normalnym 

Ust. 3. TYP 3 - Urządzenie wielofunkcyjne spełniające poniższe minimalne wymagania – 1 

sztuka,  

Pkt 4 – Specyfikacje – funkcje finiszujące - sortowanie i grupowanie wydruku ( w standardzie 

lub opcji) 

Pkt 4 – Specyfikacje – książka adresowa – w standardzie 

Pkt 7 - Czas rozgrzewania maks. 35 sek. w tryb normalnym 

 

IV.Sposób realizacji umowy  

Pkt. 4 Jako nieprawidłowość pracy urządzenia należy rozumieć sytuację, w której to 

urządzenie wykonuje wydruki o jakości odbiegającej od określonej w jej dokumentacji 

technicznej (blady wydruk, plamy, niezadrukowane fragmenty tekstu lub obrazu). Liczba stron 

stanowiących podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego za dany 

miesiąc zostanie pomniejszona o strony wadliwie wydrukowane lub skserowane z powodu 

zawinionego przez Wykonawcę nienależytego funkcjonowania Urządzeń. 

 

Zamawiający wprowadza również stosowne zmiany w Załączniku nr 5 do 

SIWZ. 

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. 

 

W związku z powyższym koperta powinna być oznakowana: 
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Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na  dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń  

wielofunkcyjnych na  potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie  z  podziałem na dwie części 

[OAK.KCB.2631/2/16] – nie otwierać przed dniem  22 lipca 2016 r. przed 

godziną 10:30. Dostarczyć do Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a 20-704 Lublin 

(Sekretariat IV piętro) do godz. 10:00.  

Dotyczy części:……………… 

 

Termin składania ofert: 

Dnia 22 lipca 2016 r., godz. 10:00 

 

Termin otwarcia ofert: 

Dnia 22 lipca 2016 r., godz. 10:30 

 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają  

zmianie. 

 

Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w ogłoszeniu o 

zamówieniu.  Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ. 

 

Zmienione Załączniki  nr 1a oraz nr 5 zostały opublikowane na stronie 

Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

Dyrektor LAWP w Lublinie 

Marceli Niezgoda 


