Projekt pn. „Częstochowa silna dzielnicami” jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Częstochowa, dn. 20.09.2018 r.
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 616741-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.
Nr w rejestrze zamówień publicznych: SO.261.3.7.2018.MZ
Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 18 września 2018 r.
oraz informacja o poprawie omyłki pisarskiej
W dniu 18.09.2018 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące
treści SIWZ przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu informatycznego oraz
multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja,
poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych
– RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy:
Dot: część 2 – Urządzenia wielofunkcyjne
Pytanie:
Przyznajecie Państwo dodatkowe punkty za koszty eksploatacji przy założeniu "wydruku
100 000 stron przy 5 % zaczernieniu strony i eksploatacji drukarki na przestrzeni 5 lat"
Urządzenie wielofunkcyjne ma być urządzeniem drukującym w kolorze. Dla rzetelnego
wyliczenia kosztów istotna jest informacja jak dużo będzie wydruków kolorowych i mono.
Informacje o wolumenie wydruków 100000 bez podania czy są to wydruki mono czy kolor nie
pozwala na podanie prawdziwych wartości kosztów eksploatacyjnych.
Proszę o podanie ilości szacowanych wydruków kolorowych i mono.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż dla potrzeb oszacowania kosztów eksploatacji należy przyjąć ilość
stron w stosunku 70 % wydruk monochromatyczny, 30 % wydruk kolorowy, tj. 70 000 stron
z zadrukiem monochromatycznym, 30 000 z zadrukiem kolorowym.
Jednocześnie informujemy o poprawie omyłki pisarskiej w treści formularza cenowego
(załącznik nr 3). W tabeli, w części dotyczącej części 1 – tj. komputer przenośny, powielono
wiersze dotyczące procesora i pamięci operacyjnej. Poprawiony załącznik zostanie
udostępniony na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
W związku z udzieloną odpowiedzią oraz ze względu na umożliwienie wszystkim
potencjalnym wykonawcom rzetelnej kalkulacji kosztu eksploatacji oferowanych
urządzeń drukujących, zmianie ulega termin składania ofert, który zostaje przesunięty
do dnia 24.09.2018 r. do godz. 13:00.
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