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Do Wykonawców  
w przetargu nieograniczonym  
nr WZ/06/2020 

                          
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dzierżawę cyfrowych monochromatycznych urządzeń kopiujących wraz 
z utrzymaniem ich w sprawności. Nr sprawy WZ/06/2020. 
 
W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami.  
  
Pytanie 1 
Dot. Pkt. II, l.p. 24 w tabeli parametrów technicznych dzierżawionych urządzeń kopiujących.  
  
Panel sterowania urządzeniem – min. 10 calowy, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny – 
komunikaty i opisy funkcji w języku polskim. Przycisk anulowania zadania.  
Zamawiający wyraził zgodę na zmianę tego parametru na min. 9 calowy, w odp. udzielonej  
w dn. 23.04.2020. Chcemy zauważyć, iż w tej klasie urządzeń kopiujących, które Zamawiający 
oczekuje, producenci stosują różnej wielkości panele sterujące. Wszystkie zapewniają 
ergonomiczne użytkowanie i dostęp do wszystkich funkcji urządzenia. Dlatego parametr ten, 
ze względu na jego wielkość, nie powinien stanowić przeszkody w złożeniu oferty innym 
Wykonawcom mającym w katalogu produktów równoważne urządzenia. Prosimy  
o dopuszczenie urządzeń z panelem o wielkości 8 cali, który zapewnia porównywalną 
ergonomię i sposób użytkowania urządzeń kopiujących. Dodatkowo chcemy zapewnić, że 
zaoferowany model urządzenia będzie posiadać wszystkie pozostałe wymagane parametry 
techniczne. 
 
Odpowiedź 1 
Tak. Zamawiający informuje, że dopuści urządzenie posiadające 8 calowy kolorowy 
wyświetlacz ciekłokrystaliczny.  
W związku z powyższym Zamawiający, na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dokona odpowiednich 
zmian SIWZ w tym zakresie. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia wyceny oferty w oparciu o wykonane 
kopie (urządzenia, system, usługa). Całkowita maksymalna cena oferty będzie równa wartości 
brutto wykonania 10 000 000 kopii. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się wykonać 
minimum 6 mln kopii. Rzetelna kalkulacja powoduje, że prawidłowa wycena powinna 
uwzględniać zwrot poniesionych kosztów przez Wykonawcę przy założeniu wykonania 6 mln 
kopii co powoduje, że Zamawiający poniesie nieuzasadnione opłaty po przekroczeniu 6 mln 
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kopii. Ryzyko 40% różnicy w wykonaniu zakładanej ilości wydruków stawia w uprzywilejowanej 
sytuacji oferentów, którzy mogą znać rzeczywistą ilość kopii do wykonania. 
 
Czy Zamawiający zmieni sposób wyliczenia kosztu w rozbiciu na: 
    koszt urządzeń i systemu – stała opłata miesięczna. 
    koszt kopii ( pełny zgodny z SIWZ serwis urządzeń i systemu, dostawa i odbiór materiałów 

eksploatacyjnych) – opłata miesięczna za wykonane kopie? 
 
Taki sposób rozliczenia powoduje, że Zamawiający ponosi rzeczywiste koszty za urządzenia  
i system oraz rzeczywiste koszty za wykonane kopie. 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną jest praktycznie nie możliwe szacowanie ilości 
kopii do wykonania w tak długim czasie (48 miesięcy). 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.  
 
Pytanie 3 
Jeżeli Zamawiający wykona 5 mln kopii to w jaki sposób i na jakiej podstawie zapłaci 
Wykonawcy wartość za niewykonany 1 mln kopii? 
 
Odpowiedź 3 
Zamawiający wyjaśnia, iż szacując minimalną ilość kopii zachował należytą staranność  
i uwzględnił wszelkie ryzyka związane z wykonaniem umowy, w  oparciu o wieloletnie 
doświadczenie w realizacji podobnych zamówień. 
W przypadku, gdyby liczba wykonanych kopii była jednak niższa od zakładanego minimum (6 
mln kopii), podstawą rozliczenia będzie gwarantowana przez Zamawiającego minimalna liczba 
kopii do wykonania (rzeczywista liczba wykonanych kopii, powiększona o liczbę 
niewykonanych kopii brakujących do 6 mln i cena zaproponowana przez Wykonawcę za jedną 
kopię stanowić będzie podstawę do obciążenia Zamawiającego i rozliczenia umowy).  
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający dopuści urządzenia, którego czas wydruku pierwszej strony z trybu 
gotowości (format A4) wynosi 9,1 sekundy? Dopuszczenie urządzenia o takim parametrze 
zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 5 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego podajnik dokumentów ADF jest automatyczny, 
dwustronny na min. 50 ark. o gramaturze 80 g/m2 dla skanowanych i kopiowanych 
dokumentów formatu A3, A4. Dopuszczenie urządzenia o takich parametrach zwiększy 
konkurencyjność składanych ofert. 
 
Odpowiedź 5 
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
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Pytanie 6 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada automatyczny, dwustronny skaner? 
Dopuszczenie urządzenia o takich parametrach zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 
 
Odpowiedź 6 
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada 7 calowy kolorowy wyświetlacz 
ciekłokrystaliczny – komunikaty i opisy funkcji w języku polskim, przycisk anulowania zadania? 
Dopuszczenie urządzenia o takich parametrach zwiększy konkurencyjność składanych ofert. 
 
Odpowiedź 7 
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona zmian SIWZ 
w tym zakresie, dopuszczając aktualnie zaoferowanie min. 8-calowego wyświetlacza. 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający na potrzeby instalacji oprogramowania do zarządzania drukiem udostępni w 
swoich lokalizacjach środowisko serwerowe z Windows serwer 2012 lub wyższym  
z odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL ?  
  
Odpowiedź 8 
Zamawiający wyjaśnia, iż udostępni niezbędne środowisko serwerowe wraz z niezbędnym 
oprogramowaniem Windows Server 2012 lub wyższy do instalacji systemu wydruku 
podążającego. Zamawiający może udostępnić max. 2 maszyny wirtualne Windows Serwer z 
odpowiednią ilością licencji dostępowych CAL. 
 
Pytanie 9 
Zamawiający wymaga w I części IDW Par III pkt. 2, aby czynności realizowane w ramach 
zamówienia polegające na obsłudze serwisowej urządzeń w miejscu ich instalacji oraz na 
pełnieniu nadzoru nad realizacją umowy i bieżących kontaktach z Zamawiającym, były 
wykonywane przez osobę/osoby zatrudniona/e przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. Wymóg ten uzna się również za spełniony w przypadku:  (1) 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile nie 
wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia,  (2) gdy ww. czynności będą wykonywane 
przez samego Wykonawcę lub podwykonawcę, będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą.  
  
Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymogu, w zakresie pełnienia nadzoru nad 
realizacją umowy i bieżących kontaktach z Zamawiającym, wykonywanie ich przez osoby 
będące członkami organów Wykonawcy (zarząd) pełniącymi swoje funkcje na podstawie 
powołania? 
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Odpowiedź 9 
TAK. Zamawiający uzna za spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez osoby, wykonujące czynności w zakresie pełnienia nadzoru nad realizacją umowy  
i bieżących kontaktach z Zamawiającym, które będą członkami organów Wykonawcy (zarząd) 
pełniącymi swoje funkcje na podstawie powołania. 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                Grzegorz Augustyniak 
           


