
 

        BIURO FINANSÓW 

   CBA/F-WZP/1170/2017 

Warszawa, dnia  05.06.2017 r. 

 

Do uczestników postępowania  

ubiegających się o udzielenie  

zamówienia publicznego 

 

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz 

ploterów A0” – 6/>PU/2017/MT 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 

oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 poz. 831 i 1020 - ustawa Pzp), Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1  

Czy zamawiający dopuszcza zmianę parametru w punkcie zabezpieczenia, z obecnie 

brzmiącego: 

„Funkcja bezpiecznego drukowania. Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem 

PIN kodu.  Zadania drukowania przechowywane na serwerze wydruku do momentu 

wprowadzenia kodu PIN przez użytkownika. Automatyczne usuwanie danych z pamięci. 

Szyfrowanie danych na dysku twardym. Obsługa AD (Active Directory)” 

Na zapis 

„Funkcja bezpiecznego drukowania. Drukowanie bezpieczne dokumentów z zastosowaniem 

PIN kodu. Zadania drukowania przechowywane wydruku do momentu wprowadzenia kodu 

PIN przez użytkownika. 

Automatyczne usuwanie danych z pamięci. Szyfrowanie danych na dysku twardym. Obsługa 

AD (Active Directory)” 

Taki zapis z punktu widzenia użytkowania jak i bezpieczeństwa zapewni jednakowe działanie 

systemu, wydruki zamiast na zewnętrznym serwerze przechowywane będą na serwerze 

wydruku wbudowanym w urządzenie który jest wymagany w specyfikacji, co jednocześnie 

ograniczy koszty związane z koniecznością zakupu dodatkowych licencji serwerowych na 

oprogramowanie. 

 

 

 



Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Jednocześnie wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający ma na myśli serwer 

wydruku wbudowany w urządzenie. 

 

Pytanie nr 2  

Załącznik nr 3 do umowy pkt 13: 

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wynikających z realizacji umowy 

gwarancyjnej. Niezbędne do prawidłowego działania urządzenia komponenty wymieniane 

będą nieodpłatnie w ramach świadczenia usługi objętej umową gwarancyjną  

z uwzględnieniem materiałów eksploatacyjnych z wyłączeniem tuszy i tonerów. 

Czy Zamawiający oczekuje, że materiały i części eksploatacyjne takie jak bębny, nośniki, 

listwy, rolki itp. (oprócz tuszy i tonerów) normalnie zużywające się będą wymieniane na 

koszt Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji?  

Jeżeli tak, prosimy o podanie średnich, miesięcznych ilości drukowanych stron na 

urządzeniach wielofunkcyjnych - informacja ta pomoże nam ustalić jakie materiały i części 

eksploatacyjne oraz w jakich ilościach będą musiały być wymienione w trakcie trwania 

gwarancji, a także pozwoli nam prawidłowo wycenić ofertę. 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający oczekuje, aby materiały i części eksploatacyjne takie jak bębny, nośniki. 

Listwy, rolki itp. (oprócz tuszy i tonerów) będą wymieniane na koszt Wykonawcy w trakcie 

trwania gwarancji. W związku z powyższym Zamawiający przedstawia średnie miesięczne 

obciążenie urządzeń wielofunkcyjnych objętych kontrolą wydruku (tj. 80 kopiarek mono i 18 

kolorowych). 

 

2016 Kolor Mono 

Styczeń/Luty 47 038 383 522 

Marzec 40 378 214096 

Kwiecień/Maj 50461 385466 

Czerwiec 32361 223071 

Lipiec 24712 195323 

Sierpień 16410 173437 

Wrzesień 34159 261511 

Październik 39267 256516 

Listopad 28361 205533 

Grudzień 24218 193505 

Suma roczna 337 365 2 491 980 

śr. miesięczny wydruk 28113,75 207665 

 

 

Pytanie nr 3  

Zamawiający, zarówno w opisie kryteriów oceny ofert, jak i w opisie minimalnych wymagań 

dla ploterów posługuje się sformułowaniem „ilość kompletów materiałów eksploatacyjnych” i 

„zestaw instalacyjny materiałów eksploatacyjnych”, określając swoje oczekiwania liczbowo 

(„1 zestaw”, „3 komplety”, „10 kompletów”). Natomiast dostępne na rynku plotery bardzo 

różnią się pojemnością pojemników na tusz, zarówno jeśli chodzi o tusze startowe (zestawy 

instalacyjne), jak i ich dodatkowe komplety (zestawy eksploatacyjne). Pojemności 

pojemników na tusz, a tym samym ilości wydruków możliwych przy ich wykorzystaniu, 



mogą różnić się nawet ponad dziesięciokrotnie. Przy obecnych zapisach SIWZ Wykonawca 

oferujący rozwiązanie bardziej wydajne, czyli większe pojemniki na tusze instalacyjne  

i eksploatacyjne, osiągnie znacząco niższą ocenę punktową, niż oferent proponujący 

pojemniki na tusze o małej pojemności, z oczywistych względów tańsze niż te zawierające 

więcej tuszu. Czy zatem nie byłaby uzasadniona zmiana SIWZ i określenie oczekiwanych 

ilości tuszu (zarówno instalacyjnych, jak i dodatkowych) w jednostkach objętości, a nie ilości 

sztuk kompletów opakowań? 

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1 w zakresie: 

  

Nazwa podzespołu Opis minimalnych wymagań 

Skanowanie do (…) – do skrzynki użytkownika (…) 

 

Uprzejmie informujemy, iż według naszej wiedzy, producenci nowoczesnych rozwiązań w 

zakresie urządzeń wielofunkcyjnych rezygnują z tej funkcjonalnością, ze względu na jej 

niewielką wartość praktyczną użytkowników 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania 

urządzenia wielofunkcyjnego wyposażonego w następujące funkcje skanowania: 

- sieciowe skanowanie TWAIN 

- e-mail 

- FTP 

- USB 

- SMB 

Obsługiwane formaty dostępne z panelu urządzenia (min.): TIFF, PDF, JPEG bez 

konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 5 

Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1 w zakresie: 

 

Nazwa podzespołu Opis minimalnych wymagań 

Rozdzielczość druku w 

trybie normalnym  
1200x600 dpi 

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzeń wielofunkcyjnych posiadających 

rozdzielczość rzeczywistą druku 600x600 dpi z poprawą jakości obrazu (interpolacją) do 

2400x600 dpi? 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 6 

Dotyczy: SIWZ, załącznik nr 1 – opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 2 w zakresie: 

Nazwa podzespołu Opis minimalnych wymagań 

Wyposażenie 

dodatkowe  
min. 3 kpl. tuszy oraz głowic (do każdego z urządzeń) 



 

Uprzejmie informujemy, iż według wiedzy aktualnie w sprzedaży dostępne są modele 

ploterów, spełniających wszystkie wymagania techniczne zamawiającego zawarte z OPZ, 

wyposażone są w głowicę piezoelektryczną, która w przeciwieństwie do głowicy termicznej 

służy przez cały okres użytkowania plotera (tj. nie wymaga wymiany po zużyciu określonej 

ilości tuszu). Jeżeli ulegnie z jakiejkolwiek przyczyny uszkodzenia – jest wymieniana przez 

autoryzowany serwis producenta urządzeń. Tym samym głowica drukująca nie podlega 

wymianom okresowym, gdyż nie stanowi typowego materiału eksploatacyjnego, lecz jest 

objęta gwarancją producenta i w jej ramach podlega bezpłatnej wymianie serwisowej, co w 

efekcie znacznie obniża koszty eksploatacji plotera. 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości dopuszczenia, w 

przypadku zaoferowania ploterów wyposażonych w głowice piezoelektryczne, zaoferowania i 

dostarczenia dodatkowych materiałów eksploatacyjnych obejmujących min. 3 kpl. tuszy (do 

każdego z urządzeń), bez dodatkowych głowic.  

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pod pojęciem wyposażenie 

dodatkowe/dodatkowe materiały eksploatacyjne rozumie materiały przewidziane przez 

producenta sprzętu do okresowej wymiany. 

 

Pytanie nr 7 

Pytanie dotyczy § 4 ust. 2 Umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dostarczony sprzęt będzie zgodny z wymaganiami umowy 

i OPZ za dzień wykonania umowy Zamawiający uzna dzień zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru (dzień dostawy). Zgodnie  z postanowieniami załącznika nr 2 

Zamawiający podpisze protokół odbioru przedmiotu umowy po zakończonej procedurze 

związanej z podpisywanie protokołu odbioru jakościowego w Centrali CBA oraz protokołów 

ilościowych w lokalizacjach . Przy takim brzmieniu procedury odbiorowej i § 4 ust. 2 termin 

realizacji umowy faktycznie byłby krótszy gdyż do jego okresu wliczona zostałaby pełna 

procedura odbiorowa, o której mowa w Załączniku nr 2 do umowy, pozostająca po stronie 

Zamawiającego. 

Zgodnie z  brzmieniem § 4 ust. 2 Umowy za datę wykonania umowy rozumie się datę 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że Zamawiający podpisze 

protokół odbioru przedmiotu umowy po zakończonej procedurze związanej z podpisywanie 

protokołu odbioru jakościowego w Centrali CBA oraz protokołów ilościowych  

w lokalizacjach. 
 

Pytanie nr 8 

Pytanie dotyczy § 4 ust. 3 umowy oraz Załącznika nr 2 do umowy 

Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 do umowy  

Z chwilą podpisania przez Strony Protokołu odbioru ilościowego, bez uwag lub zastrzeżeń, na 

Zamawiającego przechodzi prawo własności Sprzętu oraz wszelkie korzyści i ciężary 

związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Sprzętu. 

Prosimy o potwierdzenie, że protokół ilościowy będzie podpisany w dniu dostawy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że protokoły ilościowe w centrali CBA oraz lokalizacjach będą 

podpisane w dniu dostawy sprzętu. 
 
 
 



Pytanie nr 9 

Pytanie dotyczy § 4 ust. 5 Umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że postanowienia § 4 ust. 5 oznaczają zmianę miejsca dostawy 

konkretnych ilości sprzętu a nie zmianę ilości sprzętu objętego umową. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie 

miejsca dostawy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia 17 sztuk 

urządzeń wielofunkcyjnych (zadanie nr 1) oraz 14 szt. ploterów A0 (zadanie nr 2). Zmiana 

dotyczy ilości sprzętu w ramach poszczególnych lokalizacji. Jednocześnie Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o przedmiotowej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem 
 

Pytanie nr 10 

Pytanie dotyczy § 6 ust. 3 Umowy 

Wnioskujemy o zmianę postanowienia § 6 ust. 3 Umowy zgodnie  z którym Okres 

obowiązywania gwarancji oraz rękojmi na Sprzęt liczony jest od daty instalacji Sprzętu, 

potwierdzonej podpisaniem Protokołu instalacji, o którym mowa w § 4 ust. 6. 

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 6 Umowy Zamawiający zastrzega, iż termin instalacji 

wyznaczy Wykonawcy w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru 

Wnioskujemy o dokonanie zmiany  w taki sposób, aby okres gwarancji i rękojmi był liczony 

od podpisania protokołu odbioru jakościowego  

Wykonawca nie jest w stanie prawidłowo skalkulować ceny ofertowej, gdyż w rzeczywistości 

nie będzie wiedział w chwili składania oferty jaki okres  gwarancji u producenta sprzętu ma 

wykupić i w jakim faktycznie terminy będzie zobowiązany do zapewnienia rękojmi za wady. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 11 

Pytanie dotyczy § 7 ust. 2 pkt h) Umowy 

Wnioskujemy o wykreślenie postanowienia § 7 ust. 2 pkt h) Umowy, zgodnie  z którym 

Wykonawca zobowiązany będzie do  zapłaty Zamawiającemu kary umownej 10% wartości 

początkowej brutto niezainstalowanego urządzenia - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 

8, tj. wykonania instalacji przez podmiot trzeci. 

Wystarczającą sankcją  dla wykonawcy z tytułu opóźnienia  w instalacji jest skorzystanie 

przez Zamawiającego z wykonania zastępczego i zapłata przez wykonawcę kary umownej za 

opóźnienie w instalacji, o której mowa w § 7 ust. 2 pkt g) Umowy. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  

w poniższym zakresie: 

Zmiana SIWZ 

- §7 ust. 2 pkt. h Umowy Załącznika nr 3 do SIWZ zostaje wykreślony 

 

- §4 ust. 8 Umowy Załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie 

„8. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w instalacji konkretnego urządzenia ponad  

10 dni roboczych w stosunku do wyznaczonego przez Zamawiającego terminu instalacji 

zgodnie z ust. 6, Zamawiający zleci wykonanie instalacji w całości innemu podmiotowi, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, za co Zamawiający wystawi refakturę Wykonawcy.” 

 

- §7 ust. 3 Umowy Załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„3. Naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt b) – g), nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku realizacji umowy.” 



 

Pytanie nr 12 

Pytanie dot. § 7 Umowy 

Prosimy o wprowadzenie w § 7 Umowy postanowienia ograniczającego łączną wysokość kar 

umownych należnych Zamawiającemu zastrzeżonych w umowie do 50 % maksymalnej 

wartości łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy (wartości przedmiotu 

umowy).  Odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością niezależną od 

szkody stąd brak jest uzasadnienia dla żądania kar umownych bez jednoczesnego 

ograniczenia maksymalnego ich limitu. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ  

w poniższym zakresie: 

Zmiana SIWZ 

Do §7 Załącznika nr 3 do SIWZ wprowadza się punkt 7 o następującej treści: 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia za wykonanie 

Przedmiotu umowy określonego w §5 ust. 1 Umowy. 
 
 

Pytanie nr 13 

Pytanie dot. § 7 Umowy 

W celu umożliwienia oferentowi  skalkulowania ryzyka związanego  z realizacją Umowy ,  

w tym w szczególności skalkulowania ceny ofertowej prosimy o wprowadzenie do §7 

Umowy zmiany polegającej na ograniczeniu odpowiedzialności odszkodowawczej 

Wykonawcy do szkody rzeczywistej oraz do kwoty równej wartości maksymalnej wartości 

łącznego wynagrodzenia (wartości przedmiotu umowy). 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 

Pytanie dotyczy pkt I.9 Załącznika nr 2 do umowy  

Zgodnie z pkt I.9 Załącznika nr 2  

Jeżeli w czasie odbioru jakościowego jakikolwiek Sprzęt wybrany do odbioru jakościowego 

nie będzie działał poprawnie lub nie spełni wymagań konfiguracyjnych, cała partia 

przeznaczona do odbioru jakościowego zostanie zwrócona Wykonawcy, a cała procedura 

odbioru zostanie powtórzona od początku. 

Powyższe postanowienie jest w sposób rażący nieproporcjonalne do naruszenia. 

Wnioskujemy, aby w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt I 9 nie była zwracana lecz 

by Zamawiający dokonał odbioru pozostałych urządzeń i zwrócił jedynie te, które nie spełnią 

wymagań zamówienia. 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie nr 15 

Pytanie dotyczy pkt II.1 Załącznika nr 2 do umowy  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we wskazanym punkcie miał na myśli zapis: 

Pozytywny wynik odbioru ilościowego warunkuje przystąpienie Stron do odbioru 

jakościowego Przedmiotu umowy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. II.1 pozytywny wynik odbioru jakościowego 

warunkuje przystąpienie Stron do odbioru ilościowego Przedmiotu umowy. Zgodnie z treścią 



SIWZ Zamawiający najpierw dokona odbioru jakościowego a następnie po pozytywnym jego 

wyniku dokonana odbioru ilościowego. 

 

Pytanie nr 16 

Pytanie dotyczy pkt II.1. Załącznika nr 2 do umowy 

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający dokona odbioru ilościowego w dniu dostarczenia 

sprzętu do lokalizacji 

Odpowiedź 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8. 

 

Pytanie nr 17 

Pytanie dotyczy pkt II.6. Załącznika nr 2 do umowy 

Czy Zamawiający pozwoli na dostarczenie urządzeń w fabrycznych opakowaniach, ale 

rozpieczętowanych w celu wcześniejszego przetestowania urządzeń? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzeń używanych przez Wykonawcę. Zgodnie  

z §3 ust. 3 Umowy dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, spakowany 

w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta. 

 

Pytanie nr 18 

Pytanie dotyczy pkt. 2 wymagań gwarancyjnych 

Prosimy o określenie na jakie warunki atmosferyczne mogą być narażone urządzenia. Czy 

Zamawiający będzie wymagał usunięcia awarii sprzętu powstałej np. w przypadku zalania? 

Odpowiedź 

Zgodnie z pkt. 3 Załącznika nr 3 do Umowy gwarancja obejmuje również wszelkie naprawy 

powstałe  w wyniku działań czynników atmosferycznych tj. uszkodzenia powstałe w wyniku 

przepięcia elektrycznego po uderzeniu pioruna.  

  

Pytanie nr 19 

Pytanie dotyczy pkt 7 wymagań gwarancyjnych 

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli wykonawca wykona działania zgodnie z procedurą 

zastępczą określoną w pkt 7 Wymagań gwarancyjnych, nie będzie obciążany żadnymi karami 

umownymi,  w tym z tytułu opóźnienie w dokonaniu naprawy. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 8 Załącznika nr 3 do Umowy procedury zastępcze 

nie mogą trwać dłużej niż 30 dni od chwili zgłoszenia awarii. Zgodnie z §7 ust. 2 pkt. e) 

Umowy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,15% wartości początkowej brutto 

naprawianego Sprzętu - z tytułu przekroczenia czasu trwania procedur zastępczych, o których 

mowa w Załączniku nr 3 pkt 8, za każdy dzień przekroczenia. 

 

Pytanie nr 20 

Pytanie dotyczy pkt 13 wymagań gwarancyjnych  

Ze względu na konieczność zapewnienia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych z 

wyłączeniem tuszy i tonerów, prosimy o podanie ilości wydruków, które będą wykonywane 

w okresie rocznym na urządzeniach z podziałem na wydruk: mono i kolor. Dane te są 

niezbędne do poprawnego oszacowania przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nie jest wstanie podać ilość 

wydruków, które będą wykonywane w okresie rocznym na dostarczonych urządzeniach. 



Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający podał ilość wydruków  

w roku 2016 urządzeń objętych kontrolą wydruku. 

 

Pytanie nr 21 

Pytanie dotyczy pkt 9 wymagań gwarancyjnych  

Czy wymaganie zawarte w w/w punkcie dotyczy tylko części urządzeń, czy też materiałów 

eksploatacyjnych takich jak: rolki pobierające papier, fuser, bęben, które zgodnie z 

wymaganiami producentów sprzętu powinny być wymieniane cyklicznie, po przekroczeniu 

pewnego wolumenu wydruków? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zapisy pkt. 9 załącznika nr 3 nie dotyczą materiałów 

eksploatacyjnych. 

 

Pytanie nr 22 

Pytanie dotyczy OPZ pkt 1 Opis minimalnych wymagań 

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada tylko język druku PCL6. Język PCL6 

jest rozwiązaniem nowszym umożliwiającym wydruki w wyższej rozdzielczości i lepszej 

jakości.  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza urządzenie, które posiada tylko język druku PCL6. 

 

Pytanie nr 23 

Pytanie dotyczy OPZ pkt 1 Opis minimalnych wymagań 

Wbudowany serwer wydruku - Czy zamawiający poprzez wewnętrzny serwer wydruku, 

rozumie wewnętrzy kontroler urządzenia wykorzystywany do procesu druku? 

Odpowiedź 

Zamawiający przez wewnętrzny serwer wydruku rozumie wbudowany serwer  który 

udostępnia obsługę zadań drukowania, usługi od prostego kolejkowania wydruków, 

formatowanie wydruków np. zamiana z popularnych formatów, rozliczanie i raportowanie o 

liczbie wydrukowanych stron itp. 

 

Pytanie nr 24 

Pytanie dotyczy OPZ pkt 1 Opis minimalnych wymagań 

Zabezpieczenia – Czy zamawiający poprzez stwierdzenie „Zadania drukowania 

przechowywane na serwerze wydruku do momentu wprowadzenia kodu PIN przez 

użytkownika” rozumie, przechowywanie zadania drukowania na zewnętrznym centralnym 

serwerze wydruków przez który realizowany jest wydruk? 

Odpowiedź 

Zamawiający poprzez serwer wydruku ma na myśli serwer wydruku wbudowany w 

urządzenie. 

 

Pytanie nr 25 

Pytanie dotyczy całości postępowania 

Czy zamawiający posiada i użytkuje oprogramowania wydruku centralnego? Jeśli tak proszę 

podać nazwę oprogramowania, wersję, oraz nazwę producenta 

Odpowiedź 

Zamawiający zgodnie z treścią SIWZ wymaga serwer wydruku wbudowany w urządzenie. 

 

 

 



Pytanie nr 26 

Pytanie dotyczy pkt VI.10 oraz VII.3 SIWZ  

Zgodnie z wymaganiami pkt VI.10 SIWZ Zamawiający, przewiduje, zgodnie z art. 24aa.1 

ustawy, możliwość najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

Ponadto w pkt VII.3 SIWZ Zamawiający wymienia dokumenty, które „będzie żądał”. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie zobligowany do złożenia dokumentów 

wymienionych w pkt VII.3 na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z brzmieniem art. 24aa.1 

ustawy PZP. 

Odpowiedź  

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa ust. 1 

ustawy Pzp ma możliwość w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert pod kątem przesłanek 

odrzucenia ofert oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym w odniesieniu do 

wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza dokonać oceny 

podmiotowej wykonawcy tj. zbadać JEDZ, a następnie wezwać do złożenia zgodnie  

z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp dokumentów określonych w pkt. 3 Rozdziału VII SIWZ.  

Ponadto Zamawiający informuję, że zgodnie z 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca  

w terminie 3 dni od zmieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 

ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

 

Jednocześnie zgodnie z udostępnionymi na stronie internetowe Urzędu Zamówień 

Publicznych (Pytania i odpowiedzi: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-

przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-

publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona) 

cyt:”…kiedy zamawiający przewidział możliwość zastosowania tzw. „procedury 

odwróconej”, a następnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

stwierdza, że jest to nieuzasadnione z jakichś względów czy niecelowe (np. w postępowaniu 

została złożona tylko jedna oferta), może odstąpić od stosowania tej procedury. Na powyższe 

rozumienie przepisu wskazuje określenie: „możliwość” skorzystania z tzw. „procedury 

odwróconej”, a więc uprawnienia występującego po stronie zamawiającego.” 

 

W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający 

może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu …” 

 

Pytanie nr 27 

Pytanie dotyczy pkt VII.1.1 SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, że składając ofertę na zadanie 1 oraz zadanie 2 Wykonawca składa 

do oferty jeden wspólny formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ). 

Odpowiedź  

Tak. Wykonawca składając ofertę na zadania nr 1 oraz zadanie nr 2 składa jeden wspólny 

formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

Pytanie nr 28 

Zadanie nr 1 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych  

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona


Czy  Zamawiający dopuszcza urządzenie ze standardowym językiem drukarki  PCL6, PS bez 

obsługi PCL5. PCL 5 jest starszym standardem, którego funkcje przejął PCL6? 

W najnowszych urządzeniach standardem jest PCL6. 

Odpowiedź  

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.  

 

 

§10 ust. 4 Załącznika nr 3 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu zwrot każdej części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy), zostanie dokonany przelewem na konto określone przez Wykonawcę. 

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie 

 

Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla stron postępowania. 
 

 

                                                                                      Dyrektor Biura Finansów 

                                                                                     Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

 

 

                                                                                       Daniel Art 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


