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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.



Postępowanie zakończone

Numer postępowania
PO.ROA.283.1.2022.MK

Klasyfikacja ofert
brutto PLN

Data publikacji
12.07.2022 15:00

Termin złożenia oferty
28.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz asortymenowo-cenowy

Warunki realizacji umowy
Wypełnienie formularza asortymenotowo-cenowego

Branże CPV

30141200-1 - Kalkulatory biurkowe

30141300-2 - Kalkulatory drukujące

30191000-4 - Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli

30191400-8 - Niszczarki

30197320-5 - Zszywacze

30197330-8 - Dziurkacze

Pytania i odpowiedzi
Data



Opublikowane przez

Treść

18.07.2022 16:01:39

Ewelina Becella

Witam serdecznie,

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące postępowania:
1/ Cześć 1 , pozycja 1.1
Podany w opisie przedmiotu zamówienia rozmiar scinka 4x35 mm, przy zachowaniu pozostałych
wymogów, faworyzuje jednego producenta na rynku. Wnosimy aby Zamawiający dopuścił do
zaoferowania urządzenia o wielkości ścinka odpowiadającemu stopniu P-4/T-1 wg DIN66399., tak jak to
jest w dalszej części specyfikacji ale o innym rozmiarze (np. 4,5x30mm lub 4x37mm).
2/ Cześć 1 , pozycja 1.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niszczarki niszczące płyty CD, ale nie niszczące DVD? Płyta
DVD jest znacznie twardsza do zniszczenia i wymaga znacznie droższego urządzenia niż zwykła plyta
CD.
3/ Cześć 1 , pozycja 1.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki, czy też oczekuje urządzenia z
głowicą nakładaną na kosz (znacznie mniej praktyczne rozwiązanie)?
4/ Cześć 1 , pozycja 1.2
Zamawiający podał pojemność kosza 14L i wymiar ścinka 4x39mm. Czy Zamawiający dopuszcza
wielkość ścinka 4,5x30mm oraz kosz 18l? różnice znikome z punktu widzenia Zamawiającego a
dopuszczają konkurencje. Pozostawienie w/w wymogów ogranicza wybór do jednego producenta i w
przypadku braku dostepnosci grozi to brakiem ofert.
5/ Cześć 1 , pozycja 1.3
Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki, czy też oczekuje urządzenia z
głowicą nakładaną na kosz (znacznie mniej praktyczne rozwiązanie)?

6/ Cześć 2 , pozycja 1.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia z automatycznym podajnikiem papieru?
7/ Cześć 2 , pozycja 1.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia niszczącego płyty CD? Wymóg niszczenia płyt CD w stopniu P-5
znacznie podwyższa koszt zakupu urządzenia. Jeżeli Zamawiający nie planuje niszczyc płyt CD,
wnosimy o usuniecie wymogu O-1.
8/ Cześć 2 , pozycja 1.1
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia niszczącego 10 lub 15 kartek jednorazowo,
zamiast 20? To znacznie obniży koszt urządzenia.

9/ Cześć 3 , pozycja 2.1
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia w kolorze innym niż czarny?
10/ Cześć 3 , pozycja 2.1
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadającego kosz o pojemności 27L lub nawet
23L? zmiana o 20% nie będzie odczuwalna dla Zamawiającego jeżeli zamawiający będzie wymagał
stopnia tajności P-4.
11/ Cześć 3 , pozycja 2.2
Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu.

12/ Cześć 4 , pozycja 3.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki, czy też oczekuje urządzenia z
głowicą nakładaną na kosz (znacznie mniej praktyczne rozwiązanie)?
13/ Cześć 4 , pozycja 3.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 23L? Nieznaczna zmiana umożliwi
dopuszczenie atrakcyjnego urządzenia.
14/ Cześć 4 , pozycja 3.2
Czy zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
15/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o dopuszczenie do ofertowania urządzenia niszczącego w stopniu P-4, ale w innym rozmiarze
ścinka (4,5x30mm). Zachowanie stopnia tajności P-4 przez urządzenie zabezpiecza zamawiającego
niezależnie od rozmiaru ścinka.
16/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o usunięcie niniejszego wymogu: „- ostrzegawczy czujnik na podczerwień informujący o
konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki przy wypełnieniu pełnym oraz 80%”. Każdy producent w
tej klasie urządzeń stosuje swoje rozwiązania ostrzegające przed zapełnieniem kosza (dioda LED na
panelu sterującym, przeźrocze w koszu itp.). Wnosimy o usunięcie zapisu lub dopuszczenie
alternatywnych rozwiązań.



17/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o usunięcie niniejszego wymogu: „Wymiary urządzenia: około 365 (szer.) x 618 (wys.) x 430
(gł.)”. Każdy producent ma swoje wymiary urządzenia, Zamawiający określił minimalną pojemność
kosza i inne parametry.
18/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o dopuszczenie do zaaferowania urządzenia o koszu 35L.

19/ Cześć 5 , pozycja 4.1
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
20/ Cześć 5 , pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-5 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (2 x 15mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
21/ Cześć 5 , pozycja 4.2
Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu.
22/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie niszczące 7 zamiast 9 kartek jednorazowo?
Nieznaczna różnica umożliwi dopasowanie aktrakcyjnego cenowo urządzenia.
23/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie o koszu 20L zamiast 22L? Nieznaczna różnica
umożliwi dopasowanie aktrakcyjnego cenowo urządzenia.
24/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie niszczące w cyklu 7 minut pracy/45 minut
odpoczynku? Nieznaczna różnica umożliwi dopasowanie aktrakcyjnego cenowo urządzenia.
25/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenia o innych rozmiarach niż podane w SIWZ? Każdy
producent w tej klasie produktów ma inne rozmiary. Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania
urządzenia o rozmiarach 345x245x445mm.
26/Część 5, pozycja 4.3
Wnosimy o dopuszczenie do zaofertowania niszczarki o szerokości wejścia innej niż 219mm i koszu
innym niż 32l. Sugerujemy aby zamawiający wskazał wartości w SIWZ jako wartość minimalną.
27/Część 5, pozycja 4.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
28/Część 5, pozycja 4.3
Wnosimy o dopuszczenie innych wymiarów urządzenia oraz innej wagi niż wskazane w SIWZ.
Pozostawienie wskazanych parametrów naraża zamawiającego na brak ofert w sytuacji kiedy to
opisywane urządzenie nie będzie dostępne na rynku.

29/Część 6, pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie o koszu 18L zamiast 22L? Nieznaczna różnica
umożliwi dopasowanie aktrakcyjnego cenowo urządzenia.
30/Część 6, pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie o szerokości wejścia 220mm zamiast 230mm?
Nieznaczna różnica umożliwi dopasowanie aktrakcyjnego cenowo urządzenia.
31/Część 6, pozycja 2.1
Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu.
32/ Część 6, pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie spełniające SIWZ ale nie posiadające
„trójpozycyjny przełącznik ( wyłącznik auto , wyłącznik OFF, cofanie do tyłu rewers ,”? to są
przełączniki starego typu i dziś rzadko spotykane.
33/Część 6, pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie o koszu 18L zamiast 22L? Nieznaczna różnica
umożliwi dopasowanie aktrakcyjnego cenowo urządzenia.
34/Część 6, pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie o minimalnym poborze prądu po przerwie w
pracy zamiast „ zerowy” poborze prądu po przerwie w pracy”?

35/ Część 7 pozycja 2.1
Czy Zamawiajacy dopuści do zaofertowania urządzenia niszczące 18-19 kartek jednorazowo? Zmiana
pozwoli na dopasowanie urządzenia atrakcyjnego cenowo.
36/ Część 7 pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
37/ Część 7 pozycja 2.2
Czy Zamawiajacy dopuści do zaofertowania urządzenia niszczące 18-19 kartek jednorazowo?
38/ Część 7 pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o



innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
39/ Część 7 pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o innej pojemności kosza niż 53L? Wnosimy o
dopuszczenie tolerancji rzędu 20% - każdy producent w danym segmemcie buduje urządzenia o
różnych pojemnościach kosza.
40/ Część 7 pozycja 2.2
Wnosimy o usuniecie z wymogu SIWZ systemu Jam Proof z uwagi na fakt produkcji tego systemu przez
jednego producenta i zastąpienie tego wymogiem „automatycznego rewersu w przypadku zacięcia”.
41/ Część 7 pozycja 2.2
Czy zamawiający dopuszcza szczelinę wejściową 310 mm?
42/ Część 7 pozycja 2.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
43/ Część 7 pozycja 2.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające kosz 26L zamiast 30L?
44/ Część 7 pozycja 2.4
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
45/ Część 7 pozycja 2.4
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w silnik indukcyjny przystosowany do ciągłej
pracy co najmniej 3-4 godziny bez przegrzania? W tej klasie urządzeń wg SIWZ jest to parametr bardzo
wskazany.
46/ Część 7 pozycja 2.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
47/ Część 7 pozycja 2.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w kosz 18L i szczelinę wejściową
220mm, zamiast wymaganych w SIWZ 19L i 224mm?
48/ Część 7 pozycja 2.6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w kosz 18L lub 20L? Przy
zachowaniu pozostałych warunków SIWZ?
49/ Część 7 pozycja 2.6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.

50/ Część 8 pozycja 4.1
Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu. W tej klasie urządzeń to już niemal standard.
51/ Część 8 pozycja 4.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 20-21 L? przy zachowaniu pozostałych
parametrów SIWZ?
52/ Część 8 pozycja 4.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.

53/ Część 9 pozycja 3.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
54/ Część 9 pozycja 3.1
Czy Zamawiający wymaga aby pojemnik na niszczone dokumenty w trybie automatycznym był
zamykany?
55/ Część 9 pozycja 3.1
Czy Zamawiający dopuści do zaofertowania urządzenie posiadające zasobnik na 150 arkuszy, przy
zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?
56/ Część 9 pozycja 3.1
Czy Zamawiający wymaga stopnia DIN4 czy P-4? Jeżeli wymagany jest P-4 to oznacza DIN3, jeżeli
wymagany jest DIN4 to oznacza wymóg P-5. W naszej ocenie Zamawiający wg pozostałych warunków
SIWZ wymaga P-4 / DIN3 – prosimy o ustosunkowanie się.
57/ Część 9 pozycja 3.1
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
58/ Część 9 pozycja 3.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
59/ Część 9 pozycja 3.2
Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w



użytkowaniu. W tej klasie urządzeń to już niemal standard.
60/ Część 9 pozycja 3.3
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
61/ Część 9 pozycja 3.4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie niszczące 6 kartek jednorazowo 80g?
62/ Część 9 pozycja 3.4
Czy zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu. W tej klasie urządzeń to już niemal standard.

Z poważaniem
Szymon Bereda

Białystok
Ad.1) Podany w opisie przedmiotu zamówienia rozmiar ścinka 4x35 mm, przy zachowaniu pozostałych
wymogów, faworyzuje jednego producenta na rynku. Wnosimy, aby Zamawiający dopuścił do
zaoferowania urządzenia o wielkości ścinka odpowiadającemu stopniu P-4/T-1 wg DIN66399., tak jak to
jest w dalszej części specyfikacji, ale o innym rozmiarze (np. 4,5x30mm lub 4x37mm).
Zamawiający dopuszcza urządzenie o wielkości ścinka 4,5x30 mm lub 4x37 mm przy zachowaniu
pozostałych parametrów urządzenia zgodnie ze specyfikacją.
Ad.2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania niszczarki niszczące płyty CD, ale nie niszczące DVD?
Płyta DVD jest znacznie twardsza do zniszczenia i wymaga znacznie droższego urządzenia niż zwykła
płyta CD.
Zamawiający dopuszcza urządzenie zgodnie ze specyfikacją.
Ad.3) Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki, czy też oczekuje
urządzenia z głowicą nakładaną na kosz (znacznie mniej praktyczne rozwiązanie)?
Zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki.
Ad.4) Zamawiający podał pojemność kosza 14L i wymiar ścinka 4x39mm. Czy Zamawiający dopuszcza
wielkość ścinka 4,5x30mm oraz kosz 18l? różnice znikome z punktu widzenia Zamawiającego a
dopuszczają konkurencje. Pozostawienie w/w wymogów ogranicza wybór do jednego producenta i w
przypadku braku dostępności grozi to brakiem ofert.
Zamawiający dopuszcza urządzenie o wielkości ścinka 4,5x30 mm oraz z koszem o pojemności 18l.
Ad.5) Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki, czy też oczekuje
urządzenia z głowicą nakładaną na kosz (znacznie mniej praktyczne rozwiązanie)?
Zamawiający oczekuje urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki.

Bydgoszcz
6/ Cześć 2, pozycja 1.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia z automatycznym podajnikiem papieru?
zamawiający NIE wymaga przystawki w postaci automatycznego podajnika papieru
7/ Cześć 2, pozycja 1.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia niszczącego płyty CD? Wymóg niszczenia płyt CD w stopniu P-5
znacznie podwyższa koszt zakupu urządzenia. Jeżeli Zamawiający nie planuje niszczyć płyt CD,
wnosimy o usuniecie wymogu O-1.
zamawiający wymaga urządzenia niszczącego płyty CD
8/ Cześć 2, pozycja 1.1
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia niszczącego 10 lub 15 kartek jednorazowo,
zamiast 20? To znacznie obniży koszt urządzenia
zamawiający NIE dopuszcza zaoferowania urządzenia niszczącego 10 lub 15 kartek jednorazowo,
zamiast 20. Jednorazowa maksymalna ilość arkuszy to minimum 20 kartek

Gliwice
9/ Cześć 3 , pozycja 2.1
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia w kolorze innym niż czarny?
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia w kolorze innym niż czarny.
10/ Cześć 3 , pozycja 2.1
Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadającego kosz o pojemności 27L lub nawet
23L? zmiana o 20% nie będzie odczuwalna dla Zamawiającego, jeżeli zamawiający będzie wymagał
stopnia tajności P-4.
Zamawiający dopuszcza kosz o pojemności 27L przy stopniu tajności P-4.
11/ Cześć 3 , pozycja 2.2
Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu.
Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizacje przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED.

Kraków
12/ Cześć 4 , pozycja 3.1
Czy zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki, czy też oczekuje urządzenia z
głowicą nakładaną na kosz (znacznie mniej praktyczne rozwiązanie)?
Odp: Zamawiający wymaga urządzenia z wyjmowanym koszem na ścinki
13/ Cześć 4 , pozycja 3.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 23L? Nieznaczna zmiana umożliwi



dopuszczenie atrakcyjnego urządzenia?
Odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o koszu mniejszym niż 25L
14/ Cześć 4 , pozycja 3.2
Czy zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
Odp: Zamawiający nie wymaga tnących wałków monolitycznych
15/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o dopuszczenie do ofertowania urządzenia niszczącego w stopniu P-4, ale w innym rozmiarze
ścinka (4,5x30mm). Zachowanie stopnia tajności P-4 przez urządzenie zabezpiecza zamawiającego
niezależnie od rozmiaru ścinka.
Odp: Zamawiający dopuszcza do urządzenia niszczącego w stopniu P-4 rozmiaru ścinka (4,5x30mm)
16/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o usunięcie niniejszego wymogu: „- ostrzegawczy czujnik na podczerwień informujący o
konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki przy wypełnieniu pełnym oraz 80%”. Każdy producent w
tej klasie urządzeń stosuje swoje rozwiązania ostrzegające przed zapełnieniem kosza (dioda LED na
panelu sterującym, przeźrocze w koszu itp.). Wnosimy o usunięcie zapisu lub dopuszczenie
alternatywnych rozwiązań.
Odp: Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania
17/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o usunięcie niniejszego wymogu: „Wymiary urządzenia: około 365 (szer.) x 618 (wys.) x 430
(gł.)”. Każdy producent ma swoje wymiary urządzenia, Zamawiający określił minimalną pojemność
kosza i inne parametry.
Odp: Zamawiający precyzuje wymiary urządzenia: max. 365 (szer) x 618 (wys.) x 430 (gł)
18/ Cześć 4 , pozycja 3.3
Wnosimy o dopuszczenie do zaaferowania urządzenia o koszu 35L.
Odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o koszu mniejszym niż 44 l.

Poznań
19/ Cześć 5 , pozycja 4.1
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
Zamawiający nie wymaga
20/ Cześć 5 , pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-5 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (2 x 15mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Akceptuję
21/ Cześć 5 , pozycja 4.2
Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu.
Zamawiający wymaga
22/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie niszczące 7 zamiast 9 kartek jednorazowo?
Nieznaczna różnica umożliwi dopasowanie atrakcyjnego cenowo urządzenia.
Akceptuję
23/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 20L zamiast 22L? Nieznaczna różnica
umożliwi dopasowanie atrakcyjnego cenowo urządzenia.
Akceptuję
24/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie niszczące w cyklu 7 minut pracy/45 minut
odpoczynku? Nieznaczna różnica umożliwi dopasowanie atrakcyjnego cenowo urządzenia.
Akceptuję
25/Część 5, pozycja 4.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia o innych rozmiarach niż podane w SIWZ? Każdy
producent w tej klasie produktów ma inne rozmiary. Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania
urządzenia o rozmiarach 345x245x445mm.
Akceptuję
26/Część 5, pozycja 4.3
Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania niszczarki o szerokości wejścia innej niż 219mm i koszu
innym niż 32l. Sugerujemy, aby zamawiający wskazał wartości w SIWZ jako wartość minimalną.
Akceptuję
27/Część 5, pozycja 4.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Akceptuję
28/Część 5, pozycja 4.3
Wnosimy o dopuszczenie innych wymiarów urządzenia oraz innej wagi niż wskazane w SIWZ.
Pozostawienie wskazanych parametrów naraża zamawiającego na brak ofert w sytuacji, kiedy to
opisywane urządzenie nie będzie dostępne na rynku.
Akceptuję

Rzeszów



Dla części 6, pozycja 2.1 RZGW w Rzeszowie wyraża zgodę na proponowane poniżej zmiany:
29/Część 6, pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 18L zamiast 22L? Nieznaczna różnica
umożliwi dopasowanie atrakcyjnego cenowo urządzenia.
30/Część 6, pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o szerokości wejścia 220mm zamiast 230mm?
Nieznaczna różnica umożliwi dopasowanie atrakcyjnego cenowo urządzenia.
31/Część 6, pozycja 2.1
Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu.

Natomiast po sprawdzeniu ofert internetowych informujemy, iż na rynku są dostępne niszczarki
spełniające wymogi określone w formularzu ofertowym a tym samym RZGW w Rzeszowie nie wyraża
zgodny na proponowane poniżej zmiany dla części 6, pozycja 2.2:
32/ Część 6, pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie spełniające SIWZ, ale nie posiadające
„trójpozycyjny przełącznik ( wyłącznik auto , wyłącznik OFF, cofanie do tyłu rewers ,”? to są
przełączniki starego typu i dziś rzadko spotykane.
33/Część 6, pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 18L zamiast 22L? Nieznaczna różnica
umożliwi dopasowanie atrakcyjnego cenowo urządzenia.
34/Część 6, pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o minimalnym poborze prądu po przerwie w
pracy zamiast „ zerowy” poborze prądu po przerwie w pracy”?

Szczecin
35/ Część 7 pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia niszczące 18-19 kartek jednorazowo? Zmiana
pozwoli na dopasowanie urządzenia atrakcyjnego cenowo.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.1 Niszczarka Niszczy jednorazowo 18-24 kartki (70g), P-4/T-4/O-1.
Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD.
Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm. Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów.

36/ Część 7 pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.1 Niszczarka Niszczy jednorazowo 18-24 kartki (70g), P-4/T-4/O-1.
Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD.
Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm. Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów.

37/ Część 7 pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenia niszczące 18-19 kartek jednorazowo?
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.2 Niszczarka Profesjonalna niszczarka z automatycznym rewersem w przypadku zacięcia
niszczy jednorazowo 18-20 kartek (70g) , P-4/T-4/O-3
niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
szerokość szczeliny wejściowej 230-310 mm
elektroniczny start-stop, funkcja cofania
wyjmowany kosz o pojemności 53 litrów (+-20%),
obudowa na kółkach
gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące!

38/ Część 7 pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.2 Niszczarka Profesjonalna niszczarka z automatycznym rewersem w przypadku zacięcia
niszczy jednorazowo 18-20 kartek (70g) , P-4/T-4/O-3
niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
szerokość szczeliny wejściowej 230-310 mm
elektroniczny start-stop, funkcja cofania
wyjmowany kosz o pojemności 53 litrów (+-20%),
obudowa na kółkach
gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące!

39/ Część 7 pozycja 2.2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o innej pojemności kosza niż 53L? Wnosimy o
dopuszczenie tolerancji rzędu 20% - każdy producent w danym segmencie buduje urządzenia o różnych
pojemnościach kosza.



Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.2 Niszczarka Profesjonalna niszczarka z automatycznym rewersem w przypadku zacięcia
niszczy jednorazowo 18-20 kartek (70g) , P-4/T-4/O-3
niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
szerokość szczeliny wejściowej 230-310 mm
elektroniczny start-stop, funkcja cofania
wyjmowany kosz o pojemności 53 litrów (+-20%),
obudowa na kółkach
gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące!

40/ Część 7 pozycja 2.2
Wnosimy o usuniecie z wymogu SIWZ systemu Jam Proof z uwagi na fakt produkcji tego systemu przez
jednego producenta i zastąpienie tego wymogiem „automatycznego rewersu w przypadku zacięcia”.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.2 Niszczarka Profesjonalna niszczarka z automatycznym rewersem w przypadku zacięcia
niszczy jednorazowo 18-20 kartek (70g) , P-4/T-4/O-3
niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
szerokość szczeliny wejściowej 230-310 mm
elektroniczny start-stop, funkcja cofania
wyjmowany kosz o pojemności 53 litrów (+-20%),
obudowa na kółkach
gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące!

41/ Część 7 pozycja 2.2
Czy zamawiający dopuszcza szczelinę wejściową 310 mm?
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.2 Niszczarka Profesjonalna niszczarka z automatycznym rewersem w przypadku zacięcia
niszczy jednorazowo 18-20 kartek (70g) , P-4/T-4/O-3
niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
szerokość szczeliny wejściowej 230-310 mm
elektroniczny start-stop, funkcja cofania
wyjmowany kosz o pojemności 53 litrów (+-20%),
obudowa na kółkach
gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące!

42/ Część 7 pozycja 2.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.3 Niszczarka Niszczenie do 150 kartek (70g). Niszczenie plastikowych kart, spinaczy, płyt CD i
zszywek. Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, karty T-4 Szerokość wejścia 200 mm
Funkcja: (fotokomórka)
Pojemność kosza: minimum 26 litrów
Gwarancja: min 2 lata na całość urządzenia, ; min. 5 lat na noże tnące

43/ Część 7 pozycja 2.3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające kosz 26L zamiast 30L?
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.3 Niszczarka Niszczenie do 150 kartek (70g). Niszczenie plastikowych kart, spinaczy, płyt CD i
zszywek. Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, karty T-4 Szerokość wejścia 200 mm
Funkcja: (fotokomórka)
Pojemność kosza: minimum 26 litrów
Gwarancja: min 2 lata na całość urządzenia, ; min. 5 lat na noże tnące

44/ Część 7 pozycja 2.4
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.4 Niszczarka Urządzenie wyposażone w monolityczne wałki tnąc, niszczy papier, zszywki, spinacze
biurowe oraz płyty CD, pojemność niszczarki min. 34l, obudowa na kółkach, typ cięcia papieru - paski,
automatyczny start i stop urządzenia, opcja cofania, głośność max. 70dB

45/ Część 7 pozycja 2.4
Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w silnik indukcyjny przystosowany do ciągłej
pracy co najmniej 3-4 godziny bez przegrzania? W tej klasie urządzeń wg SIWZ jest to parametr bardzo
wskazany.
Zamawiający wymaga urządzenie zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia.

46/ Część 7 pozycja 2.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne



rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.5 Niszczarka Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu.
Niszczy jednorazowo do 12 kartek (70g) , P-4/T-4.
Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, małymi spinaczami biurowymi i karty kredytowe.
- Szerokość wejścia 220-224 mm.
- Kosz o pojemności 18-20 litrów.
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.

47/ Część 7 pozycja 2.5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w kosz 18L i szczelinę wejściową
220mm, zamiast wymaganych w SIWZ 19L i 224mm?
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.5 Niszczarka Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu.
Niszczy jednorazowo do 12 kartek (70g) , P-4/T-4.
Niszczy dokumenty z małymi zszywkami, małymi spinaczami biurowymi i karty kredytowe.
- Szerokość wejścia 220-224 mm.
- Kosz o pojemności 18-20 litrów.
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące.

48/ Część 7 pozycja 2.6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w kosz 18L lub 20L? Przy
zachowaniu pozostałych warunków SIWZ?
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.6 Niszczarka Niszczenie jednorazowo do 10 kartek (70g)
Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4 Niszczy papier, karty kredytowe, spinacze, zszywki,
płyty CD Funkcje: automatyczne Start/Stop, funkcja cofania , zabezpieczenie termiczne.
Pojemność kosza: 20-23 l
Gwarancja: min 2 lata na całość urządzenia, . 5 lat na noże tnące

49/ Część 7 pozycja 2.6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Nowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
2.6 Niszczarka Niszczenie jednorazowo do 10 kartek (70g)
Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4 Niszczy papier, karty kredytowe, spinacze, zszywki,
płyty CD Funkcje: automatyczne Start/Stop, funkcja cofania , zabezpieczenie termiczne.
Pojemność kosza: 20-23 l
Gwarancja: min 2 lata na całość urządzenia, . 5 lat na noże tnące

Warszawa
50/ Część 8 pozycja 4.1
Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania, przeciążenia,
gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i eliminuje pomyłki w
użytkowaniu. W tej klasie urządzeń to już niemal standard.
tak zamawiający wymaga,
51/ Część 8 pozycja 4.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o koszu 20-21 L? przy zachowaniu pozostałych
parametrów SIWZ?
tak zamawiający dopuszcza pojemność 20 – 21 L.
52/ Część 8 pozycja 4.1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o
innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy producent produkuje nieco inne
rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
tak zamawiający dopuszcza.

Wrocław
Pytanie 1
53/ Część 9 pozycja 3.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień
P-4 wg DIN 66399, ale o innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy
producent produkuje nieco inne rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399
54/ Część 9 pozycja 3.1 Czy Zamawiający wymaga, aby pojemnik na niszczone dokumenty w trybie
automatycznym był zamykany?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wymaga takiego pojemnika.
Pytanie 3
55/ Część 9 pozycja 3.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające zasobnik na
150 arkuszy, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?
Odpowiedź:



Nie. Zamawiający nie dopuści zasobnika na 150 arkuszy.
56/ Część 9 pozycja 3.1 Czy Zamawiający wymaga stopnia DIN4 czy P-4? Jeżeli wymagany jest P-4 to
oznacza DIN3, jeżeli wymagany jest DIN4 to oznacza wymóg P-5. W naszej ocenie Zamawiający wg
pozostałych warunków SIWZ wymaga P-4 / DIN3 – prosimy o ustosunkowanie się.
Zamawiający wymaga DIN4.
57/ Część 9 pozycja 3.1 Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki
tnące, które stosują producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące.
58/ Część 9 pozycja 3.2 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zapewniające stopnień
P-4 wg DIN 66399, ale o innym rozmiarze ścinka (4,5x30mm) niż wspomniany w SIWZ? Każdy
producent produkuje nieco inne rozmiary ścinków, najważniejsze to zapewniany stopień tajności.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie zapewniające stopnień P-4 wg DIN 66399, ale o innym rozmiarze
ścinka.
59/ Część 9 pozycja 3.2 Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację
przegrzania, przeciążenia, gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i
eliminuje pomyłki w użytkowaniu. W tej klasie urządzeń to już niemal standard.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający nie wymaga aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację przegrzania,
przeciążenia, gotowości do pracy za pomocą LED.
60/ Część 9 pozycja 3.3 Czy Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki
tnące, które stosują producenci urządzeń HSM czy IDEAL? Wymóg stanowi i jakości urządzeń.
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga urządzenia wyposażonego w monolityczne wałki tnące, które stosują
producenci urządzeń HSM czy IDEAL.
61/ Część 9 pozycja 3.4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie niszczące 6 kartek
jednorazowo 80g?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie dopuści do zaoferowania urządzenia niszczącego 6 kartek jednorazowo 80g
62/ Część 9 pozycja 3.4 Czy zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenie posiadało sygnalizację
przegrzania, przeciążenia, gotowości do pracy za pomocą LED? To znacznie poprawia komfort pracy i
eliminuje pomyłki w użytkowaniu. W tej klasie urządzeń to już niemal standard.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia niszczące posiadały: sygnalizacje zacięcia,
przegrzania, pełnego kosza oraz trybu gotowości do pracy za pomocą diody LED.
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