Lublin, dnia 25.08.2020 r.
PRO K U RA T O R OK RĘ GO W Y
W L UB LIN IE

Znak sprawy: PO VII WB 261.12.2020

- Wszyscy wykonawcy –

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa
kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych z faksem
oraz niszczarek”

A. Działając na podstawie art. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) – dalej „ustawa Pzp,
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazuje treść otrzymanych
zapytań do SIWZ i udzielonych na nie odpowiedzi, jak również dokonuje zmiany
treści SIWZ oraz Załączników do SIWZ nr 1, 3 i 3a:
Pytanie 1:
1. „W dniu 18 sierpnia 2020 roku Zamawiający : Prokuratura Okręgowa w Lublinie z
siedzibą w Lublinie przy ulicy Okopowej 2a. opublikowała przetarg nieograniczony na
„Zakup i dostawę kserokopiarek, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych z faksem oraz
niszczarek", znak postępowania : PO VII WB 261.12.2020.
Po analizie postanowień Załącznika nr 1 SIWZ, CZĘŚĆ III : NISZCZARKI, w szczególności
Opisu Przedmiotu Zamówienia stwierdzić należy, iż przedmiot zamówienia został
opisany w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców. Zamawiający w sposób nieuzasadniony żadnymi konkretnymi powodami
i potrzebami dokonał ograniczenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców poprzez ograniczenie kręgów wykonawców zdolnych do wykonania
przedmiotu zamówienia, dopuszczając do realizacji zamówienia tylko jednego
producenta – niszczarki marki Tarnator.
Część III, poz. 1 dotyczy zakupu niszczarek dużych w ilości 15 szt.
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na niszczarkę model Tarnator C7 i tylko ten
model spełnia wymagania Zamawiającego.
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W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów w opisie zamówienia i
dopuszczenie urządzeń równoważnych i tym samym:








dopuszczenie w pkt. 1, niszczarek o szerokości szczeliny podawczej min. 230 mm
ponieważ format kartki A4 wynosi 210 mm, a kartka A3 posiada 297 mm;
dopuszczenie w pkt. 4, niszczarek umożliwiających jednorazowe zniszczenia min. 17
kartek A4/70g ponieważ 2 kartki nie wpływają znacząco na wydajność pracy
niszczarki;
dopuszczenie w pkt. 5, niszczarek o szybkości cięcia min. 2,62 m/min;
dopuszczenie w pkt.14, niszczarek automatycznie zatrzymujący pracę noży tnących
przy otwarciu pojemnika i tym samy wykreślenie wymogu ostrzegawczego sygnału
dźwiękowego
dopuszczenie w pkt 15 i 16, zespołu tnącego wykonanego z wysokiej jakości stali
utwardzonej wyposażonego w koła zębate metalowo-plastikowe.

W każdej niszczarce przynajmniej jedno koło zębate współpracujące z osią wirnika,
musi być wykonane z tworzywa, bo inaczej będzie bardzo hałasowało i przyczyni się do
szybkiego zużycia osi i tym samym zużycia urządzenia.
Część III, poz.2 dotyczy zakupu małych niszczarek w ilości 48 szt.,
Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na niszczarkę model Tarnator C9 i tylko ten
model spełnia wymagania Zamawiającego.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów w opisie zamówienia i
dopuszczenie urządzeń równoważnych i tym samym:






dopuszczenie w pkt. 2, niszczarek o szerokości cięcia 2x10mm;
dopuszczenie w pkt. 6 i 11, niszczarek tnących płyty CD/DVD w stopniu tajności O1
według DIN 66399;
dopuszczenie w pkt.14, niszczarek automatycznie zatrzymujący pracę noży tnących
przy otwarciu pojemnika i tym samy wykreślenie wymogu ostrzegawczego sygnału
dźwiękowego
dopuszczenie w pkt 15 i 16, zespołu tnącego wykonanego z wysokiej jakości stali
utwardzonej wyposażonego w koła zębate metalowo-plastikowe.

W każdej niszczarce przynajmniej jedno koło zębate współpracujące z osią wirnika,
musi być wykonane z tworzywa, bo inaczej będzie bardzo hałasowało i przyczyni się do
szybkiego zużycia osi i tym samym zużycia urządzenia.
Pragniemy zaznaczyć, że opis przedmiotu zamówienia powinien być podyktowany
uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Nie można prowadzić do nieuzasadnionego
faworyzowania jednych producentów kosztem innych, w sytuacji gdy na rynku istnieje
wielu producentów danego sprzętu. Zaproponowane urządzenia są równoważne,
posiadają wiele dodatkowych funkcjonalności, których nie ma w opisie przedmiotu
zamówienia.
Jako firma X będąca min. producentem niszczarek gwarantujemy takie same warunki
gwarancyjne jak wymagane w opisie przedmiotu zamówienia.
Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych uwag i wprowadzenie modyfikacji opisu
przedmiotu zamówienia. Zmiana umożliwi złożenie cenowo konkurencyjnej oferty.”
Odpowiedź :
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Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia na część 3
„Niszczarki”. W związku z tym zmodyfikowany został Załącznik nr 1, Załącznik Nr 3
oraz Załącznik Nr 3a do SIWZ.
B. Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
W Rozdziale 2 pkt 2.2. ppkt 2.2.1. i 2.2.2. SIWZ przed zmianą jest:
2.2.1. Część 1 zamówienia: „Kserokopiarki” w ilości 10 szt.;
W Rozdziale 2 pkt 2.2. ppkt 2.2.1. i 2.2.2. SIWZ po zmianie jest:
2.2.1. Część 1 zamówienia: „Kserokopiarki” w ilości 6 szt.;
W Rozdziale 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.1. SIWZ przed zmianą jest:
6.1.1. dla części 1: 4 000 PLN (słownie zł: cztery tysiące),
W Rozdziale 6 pkt 6.1. ppkt 6.1.1. SIWZ po zmianie jest:
6.1.1. dla części 1: 2 500 PLN (słownie zł: dwa tysiące pięćset),
W Rozdziale 7 pkt 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:
d) Nie otwierać przed dniem 28 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00.
W Rozdziale 7 pkt 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:
d) Nie otwierać przed dniem 3 września 2020 r. do godz. 10.00.
W Rozdziale 8 pkt 8.1 SIWZ przed zmianą jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć
w terminie do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 9:30 w siedzibie
Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
(pokój 108)
W Rozdziale 8 pkt 8.1 SIWZ po zmianie jest:
Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć
w terminie do dnia 3 września 2020 r. do godz. 9.30 w siedzibie
Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
(pokój 108)
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W Rozdziale 8 pkt 8.4 SIWZ przed zmianą jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
(pokój 108)
W Rozdziale 8 pkt 8.4 SIWZ po zmianie jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zamawiającego:
Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Al. Kraśnicka 35, 20-718 Lublin
(pokój 108)

C. Z uwagi na zmiany wprowadzone w Załącznikach nr 1, 3 i 3a do SIWZ,
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej aktualną treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Opisu przedmiotu zamówienia
(Załącznik nr 1 do SIWZ), Formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ)
oraz Potwierdzenie spełnienia warunków minimalnych specyfikacji
technicznej (Załącznik nr 3a do SIWZ), które są wiążące dla wykonawców.
D. Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega
zmianie.
E. Zmiana SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 575727-N2020 z dnia 18.08.2020 r. oraz nr 540157028-N-2020 z dnia 20-08-2020 r.
opublikowanego w BZP.
F. W związku z dokonanymi zmianami w Opisie przedmiotu zamówienia,
Wykonawcom, którzy złożyli oferty przed publikacją niniejszej informacji,
przysługuje zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp, prawo do modyfikacji,
wycofania ofert i ich ponownego złożenia z uwzględnieniem zmian
dokonanych przez Zamawiającego.
Tadeusz Kubalski
Zastępca Prokuratora
Okręgowego w Lublinie
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