Zp 2130-129/18

Lublin, dnia 29 czerwca 2018 r.
WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych
z obszaru apelacji lubelskiej”.
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawę skanerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji
lubelskiej” w dniu 29 czerwca 2018 r. (tj. w terminie przewidzianym ustawą) do Zamawiającego
wpłynęło drogą mailową niżej zacytowane pytanie, na które Zamawiający udziela wyjaśnień
i następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:
Zamawiający opisując wymogi dla urządzeń wielofunkcyjnych, wymaga spełnienia warunku wydruku
pierwszej strony z trybu uśpienia w określonym czasie. Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem,
w jaki sposób zamierza zweryfikować, czy zaoferowany sprzęt będzie ten wymóg spełniać?
Odpowiedź Nr 1:
W odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający wyjaśnia, iż będzie weryfikował Czas wydruku pierwszej
strony A4 z trybu uśpienia na podstawie ogólnodostępnych stron producentów urządzeń
wielofunkcyjnych oraz na podstawie wyników na stronach www.energystar.gov i www.euenergystar.org. W przypadku różnych wartości Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość
najbardziej korzystną dla Wykonawcy.

II.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwana dalej „ustawą” modyfikuje treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1)

Zmienia się zapisy pkt 8.8. Rozdziału VIII. Wymagania dotyczące wadium:

jest:
8.8.

Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium:
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
c) na wniosek Wykonawcy, który:

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.6,

którego oferta została odrzucona.
a)

po zmianie:
8.8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, z zastrzeżeniem pkt 8.6, zwraca niezwłocznie
wadium:
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a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego,
c) na wniosek Wykonawcy, który:
 wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.5,
 którego oferta została odrzucona.

2)

zmienia się zapisy Rozdziału XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert – dla Części I:

jest:


W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
C = (Cmin / Cbo) x 50
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin– cena oferty z najniższą ceną
Cbo – cena badanej oferty.
Liczba punktów w kryterium CENA będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku.



W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady:
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą
punktację:
jeżeli 24 miesięcy < GWARANCJA < 36 miesięcy, to G=0 pkt;
jeżeli 36 miesięcy ≤ GWARANCJA, to G=20 pkt.
czyli:
 jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesięcy i mniejszy
od 36 miesięcy, to G=0 pkt,
 jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G=20 pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca:
1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy lub nie wskaże żadnego okresu
gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
2. okres gwarancji musi być określona w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania
gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie
od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.



W kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov lub
www.eu-energystar.org.
Zamawiający oceni oferty w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ – TEC w oparciu o następującą punktację:
jeżeli 2,5 kWh < TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
zgodnie z Energy Star < 5,0 kWh, to TEC = 0 pkt,
jeżeli
2,5
kWh
≤
TYGODNIOWE
TYPOWE
ZUŻYCIE
ENERGII
ELEKTRYCZNEJ zgodnie z Energy Star, to TEC = 20 pkt.



W kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 przez zaoferowane urządzenie
Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta urządzeń.
Zamawiający oceni oferty w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 przez
zaoferowane urządzenie w oparciu o następującą punktację:
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jeżeli 50 str./min < PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 < 100 str./min, to
PS = 0 pkt,
jeżeli 100 str./min ≤ PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4, to PS = 20 pkt.
Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans CENY, GWARANCJI, TYGODNIOWEGO
TYPOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC i PRĘDKOŚCI SKANOWANIA
FORMATU A4 zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, tj. oferta która wg wzoru:
P = C + G + TEC + PS
gdzie:
P – suma punktów otrzymanych w kryterium CENA GWARANCJA, CERTYFIKAT TCO
i WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE
USUWANIE DANYCH Z DYSKÓW SSD,
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium CENA,
G–
liczba punktów w kryterium GWARANCJA,
TEC - liczba punktów w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ – TEC,
PS - liczba punktów w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4
otrzyma największą liczbę punktów.
Łączna liczna punktów będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

po zmianie:
1)

W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
C = (Cmin / Cbo) x 50
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin– cena oferty z najniższą ceną
Cbo – cena badanej oferty.
Liczba punktów w kryterium CENA będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.

I.
2)

W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące
zasady:
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą
punktację:
a) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesiące i mniejszy
od 36 miesięcy, to G=0 pkt,
b) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G=20 pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca:
1.
wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub nie wskaże
żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
2.
okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku
wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy
w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując
za miesiąc 30 dni.

3)

W kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
– TEC (Typical Electricity Consumption) Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu
o publikację na stronie www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org i o następujące
zasady:
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maksymalnie tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej TEC wynosi 7,0 kWh
Zamawiający oceni oferty w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC w oparciu o następującą punktację:
a) jeżeli TEC (Tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej zgodnie z Energy
Star) jest równy lub mniejszy niż 2,5 kWh, to TEC = 20 pkt,
b) jeżeli TEC (tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej zgodnie z Energy
Star) jest większy niż 2,5 kWh i równy lub mniejszy niż 7,0 kWh, to TEC = 0 pkt.
4)

W kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 przez zaoferowane
urządzenie Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta
urządzeń i następujące zasady:
minimalna prędkość skanowania 50 stron na minutę formatu A4
w trybie czarno-białym z podajnika ADF
Zamawiający oceni oferty w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4
przez zaoferowane urządzenie w oparciu o następującą punktację:
a) jeżeli PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 zaoferowanego urządzenia
jest równa lub większa niż 50 str./min i mniejsza od 100 str./min, to PS = 0 pkt,
b) jeżeli PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 zaoferowanego urządzenia
jest równa lub większa niż 100 str./min, to PS = 10 pkt.

5)

Oferta
przedstawiająca
najkorzystniejszy
bilans
CENY,
GWARANCJI,
TYGODNIOWEGO TYPOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
i PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 zostanie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, tj. oferta która wg wzoru:
P = C + G + TEC + PS
gdzie:
P–

suma punktów otrzymanych w kryterium CENA, GWARANCJA,
TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
i PRĘDKOŚCI SKANOWANIA FORMATU A4,
C–
liczba punktów otrzymanych w kryterium CENA,
G–
liczba punktów w otrzymanych kryterium GWARANCJA,
TEC – liczba punktów w otrzymanych kryterium TYGODNIOWE TYPOWE
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC,
PS –
liczba punktów w otrzymanych kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA
FORMATU A4
otrzyma największą liczbę punktów.
Łączna liczba punktów będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

3)

zmienia się zapisy Rozdziału XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert – dla Części II:

jest:


W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
C = (Cmin / Cbo) x 50
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin– cena oferty z najniższą ceną
Cbo
– cena badanej oferty.
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Liczba punktów w kryterium CENA będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.


W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady:
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację:
jeżeli 24 miesięcy < GWARANCJA < 36 miesięcy, to G=0 pkt;
jeżeli 36 miesięcy ≤ GWARANCJA, to G=20 pkt.
czyli:

jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesięcy i mniejszy
od 36 miesięcy, to G=0 pkt,

jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G=20 pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca:
3.
wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy lub nie wskaże żadnego
okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
4.
okres gwarancji musi być określona w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania
gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie
od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.



W kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov lub
www.eu-energystar.org.
Zamawiający oceni oferty w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ – TEC w oparciu o następującą punktację:
jeżeli 3,1 kWh < TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ zgodnie
z Energy Star < 5,0 kWh, to TEC = 0 pkt,
jeżeli 3,1 kWh ≤ TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ zgodnie
z Energy Star, to TEC = 20 pkt;



W kryterium FUNKCJI DWUSTRONNEGO JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA
przez zaoferowane urządzenie Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe
producenta urządzenia.
Zamawiający
oceni
oferty
w
kryterium
FUNKCJI
DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA przez zaoferowane urządzenie w oparciu o
następującą punktację:
jeżeli skaner w zaoferowanym urządzeniu posiada FUNKCJĘ DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA, to S = 10 pkt,
jeżeli skaner w zaoferowanym urządzeniu nie posiada FUNKCJI DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA, to S = 0 pkt.
Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans CENY, GWARANCJI, TYGODNIOWEGO
TYPOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC i FUNKCJI DWUSTRONNE
JEDNOPRZEBIEGOWE SKANOWANIE zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, tj.
oferta która wg wzoru:
P = C + G + TEC + S
gdzie:
P – suma punktów otrzymanych w kryterium CENA GWARANCJA, CERTYFIKAT TCO
i WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE
USUWANIE DANYCH Z DYSKÓW SSD,
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium CENA,
G – liczba punktów w kryterium GWARANCJA,
TEC liczba punktów w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ – TEC,
Sliczba punktów w kryterium DWUSTRONNE JEDNOPRZEBIEGOWE SKANOWANIE
otrzyma największą liczbę punktów.
Łączna liczna punktów będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
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po zmianie:
1) W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
C = (Cmin / Cbo) x 50
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin– cena oferty z najniższą ceną
Cbo – cena badanej oferty.
Liczba punktów w kryterium CENA będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.
2) W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące
zasady:
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą
punktację:
a) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesiące i mniejszy
od 36 miesięcy, to G=0 pkt,
b) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G=20 pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca:
1.
wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub nie wskaże
żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
2.
okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku
wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy
w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując
za miesiąc 30 dni.
3) W kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –
TEC (Typical Electricity Consumption) Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu
o publikację na stronie www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org i w oparciu
o następujące zasady:
maksymalnie tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej TEC wynosi 5,0 kWh
Zamawiający oceni oferty w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC w oparciu o następującą punktację:
a) jeżeli TEC (Tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej zgodnie z Energy
Star) jest równy lub mniejszy niż 3,1 kWh, to TEC = 20 pkt,
b) jeżeli TEC (Tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej zgodnie z Energy
Star) jest większy niż 3,1 kWh i równy lub mniejszy niż 5,0 kWh, to TEC = 0 pkt.
4) W kryterium FUNKCJA DWUSTRONNEGO JEDNOPRZEBIEGOWEGO
SKANOWANIA zaoferowanego urządzenia Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu
o karty katalogowe producenta urządzenia.
Zamawiający oceni oferty w kryterium FUNKCJA DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA zaoferowanego urządzenia w oparciu
o następującą punktację:
a) jeżeli
skaner
w
zaoferowanym
urządzeniu
posiada
FUNKCJĘ
DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO
SKANOWANIA,
to S = 10 pkt,
b) jeżeli skaner w zaoferowanym urządzeniu nie posiada FUNKCJI
DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO
SKANOWANIA,
to S = 0 pkt.
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5) Oferta
przedstawiająca
najkorzystniejszy
bilans
CENY,
GWARANCJI,
TYGODNIOWEGO TYPOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
i FUNKCJI DWUSTRONNEGO JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA zostanie
wybrana jako oferta najkorzystniejsza, tj. oferta która wg wzoru:
P = C + G + TEC + S
gdzie:
P–

suma punktów otrzymanych w kryterium CENA, GWARANCJA,
TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - TEC,
FUNKCJA
DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO
SKANOWANIA,
C–
liczba punktów otrzymanych w kryterium CENA,
G–
liczba punktów w otrzymanych w kryterium GWARANCJA,
TEC – liczba punktów w otrzymanych w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC,
S–
liczba punktów otrzymanych w kryterium FUNKCJA DWUSTRONNEGO
JEDNOPRZEBIEGOWEGO SKANOWANIA
otrzyma największą liczbę punktów.
Łączna liczba punktów będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

4)

zmienia się zapisy Rozdziału XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się
kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert – dla Części III:

jest:
 W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
C = (Cmin / Cbo) x 50
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin– cena oferty z najniższą ceną
Cbo – cena badanej oferty.
Liczba punktów w kryterium CENA będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.


W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady:
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację:
jeżeli 24 miesięcy < GWARANCJA < 36 miesięcy, to G=0 pkt;
jeżeli 36 miesięcy ≤ GWARANCJA, to G=20 pkt.
czyli:
 jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesięcy i mniejszy od 36 miesięcy,
 to G=0 pkt,
 jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G=20 pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca:
5. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy lub nie wskaże żadnego okresu
gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
6. okres gwarancji musi być określona w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania
gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad
matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.

 W kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov lub www.euenergystar.org.
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Zamawiający oceni oferty w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE
ELEKTRYCZNEJ – TEC w oparciu o następującą punktację:

ENERGII

jeżeli 1,8 kWh < TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ zgodnie
z Energy Star < 3,6 kWh, to TEC = 0 pkt,
jeżeli 1,8 kWh ≤ TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ zgodnie
z Energy Star, to TEC = 20 pkt.
 W kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 przez zaoferowane urządzenie
Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta urządzenia.
Zamawiający oceni oferty w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 przez
zaoferowane urządzenie w oparciu o następującą punktację:
jeżeli 80 str./min < PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 < 130 str./min, to PS = 0 pkt,
jeżeli 130 str./min ≤ PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4, to PS = 20 pkt.
Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans CENY, GWARANCJI, TYGODNIOWEGO
TYPOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC i PRĘDKOŚCI SKANOWANIA
zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, tj. oferta która wg wzoru:
P = C + G + TEC + PS
gdzie:
P – suma punktów otrzymanych w kryterium CENA GWARANCJA, CERTYFIKAT TCO
i WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE
USUWANIE DANYCH Z DYSKÓW SSD,
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium CENA,
G – liczba punktów w kryterium GWARANCJA,
TEC - liczba punktów w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ – TEC,
PS - liczba punktów w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA
otrzyma największą liczbę punktów.
Łączna liczna punktów będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

po zmianie:
1) W kryterium CENA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o wzór:
C = (Cmin / Cbo) x 50
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
Cmin– cena oferty z najniższą ceną
Cbo – cena badanej oferty.
Liczba punktów w kryterium CENA będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc
po przecinku.
2) W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące
zasady:
minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące
Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą
punktację:
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a) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesiące i mniejszy
od 36 miesięcy, to G=0 pkt,
b) jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G=20 pkt.
UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca:
1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub nie wskaże żadnego
okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ;
2. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku
wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół,
niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30
dni.
3) W kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –
TEC (Typical Electricity Consumption) Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu
o publikację na stronie www.energystar.gov lub www.eu-energystar.org i następujące
zasady:
maksymalnie tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej TEC wynosi 3,6 kWh
Zamawiający oceni oferty w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ – TEC w oparciu o następującą punktację:
a) jeżeli TEC (Tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej zgodnie z Energy
Star) jest równy lub mniejszy niż 1,8 kWh, to TEC = 20 pkt,
b) jeżeli TEC (Tygodniowe typowe zużycie energii elektrycznej zgodnie z Energy
Star) jest większy niż 1,8 kWh i równy lub mniejszy niż 3,6 kWh, to TEC = 0 pkt.
4) W kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 zaoferowanego urządzenia
Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta urządzenia
i następujące zasady:
minimalna prędkość skanowania 80 stron na minutę formatu A4
w trybie czarno-białym i kolorowym z podajnika ADF
Zamawiający oceni oferty w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4
zaoferowanego urządzenia w oparciu o następującą punktację:
a) jeżeli PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 zaoferowanego urządzenia
jest równa lub większa niż 80 str./min i mniejsza niż 130 str./min, to PS = 0 pkt,
b) jeżeli PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA FORMATU A4 zaoferowanego urządzenia
jest równa lub większa niż 130 str./min, to PS = 10 pkt.
5) Oferta
przedstawiająca
najkorzystniejszy
bilans
CENY,
GWARANCJI,
TYGODNIOWEGO TYPOWEGO ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
i PRĘDKOŚCI SKANOWANIA FORMATU A4 zostanie wybrana jako oferta
najkorzystniejsza, tj. oferta która wg wzoru:
P = C + G + TEC + PS
gdzie:
P – suma punktów otrzymanych w kryterium CENA, GWARANCJA, TYGODNIOWE
TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC i PRĘDKOŚĆ
SKANOWANIA FORMATU A4,
C – liczba punktów otrzymanych w kryterium CENA,
G – liczba punktów otrzymanych w kryterium GWARANCJA,
TEC - liczba punktów otrzymanych w kryterium TYGODNIOWE TYPOWE ZUŻYCIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC,
PS - liczba punktów otrzymanych w kryterium PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA
FORMATU A4
otrzyma największą liczbę punktów.
Łączna liczna punktów będzie liczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
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III.
Wprowadzone zmiany treści SIWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
IV.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej (w miejscu
udostępniania SIWZ).
V.
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
VI.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej (w miejscu udostępnienia SIWZ).

W załączeniu:
- SIWZ
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