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BZP 51/1/2011        Bydgoszcz, 30.09.2011 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  

„Dostawę urządzeń biurowych i multimedialnych”. 
 

           Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy 

uprzejmie informuje, Ŝe dnia  28.09.2011 r.  wpłynęły faxem zapytania o następującej treści: 

 

Pytanie 1  

Pytania dotyczące zadania 4 – niszczarka ( 1szt) 
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaproponowania niszczarki z zastosowana dowolną 

technologią przeciwdziałania zacięciom? 

Czy zamawiający dopuszcza moŜliwość zaproponowania niszczarki automatycznie zatrzymującej 

prace po skończeniu procesu niszczenia jednocześnie nie wymagającej automatycznego wyłączania 

po 10 minutach bezczynności? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zaproponowania niszczarki z inną technologią 

przeciwdziałania zacięciom niŜ ta w zapisie SIWZ. (niszczarka nie moŜe zacząć pracować 

przy podaniu większej ilości kartek niŜ sugerowane  przez producenta). 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaproponowania niszczarki automatycznie zatrzymującej 

pracę po skończeniu procesu niszczenia jednocześnie utrzymuje zapis o automatycznym 

wyłączaniu po 10 minutach bezczynności. (niszczarka będzie pracować sporadycznie, więc 

automatyczne wyłączenie pozwoli na oszczędzanie energii). 

 

Pytanie 2 

Pytania dotyczące zadania 11 poz. 1 – niszczarka ( 2 szt.) 
Czy  Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaproponowania niszczarki o szerokości wejścia 220 mm? 

Uzasadnienie: Szerokość wejścia w zakresie 220 -230 mm pozwala niszczyć dokumenty formatu 

A4. W związku z powyŜszymi pozytywnie rozpatrzenie naszego pytania, nie obniŜy jakości pracy 

uŜytkowania niszczarki. 

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaproponowania niszczarki o pojemności kosza 18 l przy 

jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymogów specyfikacji. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zaproponowania niszczarki o szerokości wejścia 220 

mm. (niszczymy dokumenty w koszulkach do segregatora, które mają szerokość większą niŜ 

220mm). 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości zaproponowania niszczarki o pojemności kosza 

mniejszej niŜ wyszczególniony w SIWZ. 


