Warszawa, dnia 02.10. 2017 r.
BIURO FINANSÓW

CBA/F-WZP/ 2046/2017
Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup urządzeń
wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych”, nr sprawy 32/>PU/2017/JC
Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły
do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
poniżej podaję ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 9
Wzór umowy – załącznik nr 3 do siwz
1. Pytanie do Paragrafu 1 ust. 3 ppkt) 3 Projektu umowy:
Prosimy o wyjaśnienie o jakim oprogramowaniu standardowym i o jakich dokumentach
licencyjnych mowa w przedmiotowym postanowieniu. Przedmiotem Umowy jest dostawa
urządzeń a nie dostawa oprogramowania. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje,
że wykonawca wraz z urządzeniami dostarczy zamawiającemu oprogramowanie, a jeżeli tak to
jakie?.
Odpowiedź na pytanie:
Zapis § 1 ust. 3 ppkt) 3 Projektu umowy jest powiązany z zapisami rozdz. IV pkt 6 SIWZ
„(…) Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia
do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu
wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed
dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien
dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do
każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak
instrukcja obsługi, licencje, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi
niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem,
sterownikami dodawanymi do sprzętu”. W związku z powyższym, w przypadku gdy do
właściwego korzystania
z dostarczanego urządzenia wymagana jest licencja na
oprogramowanie standardowe należy dokument ten przekazać Zamawiającemu.
Pytanie nr 10
Pytanie do Paragrafu 4 ust. 3:
Prosimy o uzupełnienie przedmiotowego postanowienia o następujące zdanie:
"Za uszkodzenia Sprzętu powstałe z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
odpowiada Zamawiający, nawet w przypadku gdy uszkodzenie będzie miało miejsce przed
dokonaniem odbiorów."
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 11
Pytanie do paragrafu 4 ust. 5 projektu umowy:

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie, licząc od zawarcia umowy, Wykonawca zostanie
poinformowany o zmianach w ilościach Sprzętu dla danych lokalizacji.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ewentualnych zmianach w ww. zakresie, na co
najmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą dostawy.
W związku z powyższym, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
Publicznych, w Załączniku nr 3 do SIWZ zapis § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu do lokalizacji, o których mowa
w Załączniku nr 9 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości
dostarczanego Sprzętu do poszczególnych lokalizacji. Informacja w powyższym zakresie
zostanie przekazana Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed
planowaną datą dostawy Sprzętu do danej lokalizacji”.
Pytanie nr 12
Pytanie do paragrafu 4 ust. 6 projektu umowy:
Prosimy o wyjaśnienie, jakie będą konsekwencje w przypadku, kiedy zamawiający nie zleci
instalacji w ciągu 6 miesięcy po dacie dokonania odbioru przedmiotu umowy?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia takiej sytuacji.
Pytanie nr 13
Pytanie do Paragrafu 4 ust 7:
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie do czego zamawiający zamierza używać haseł serwisowych
do zainstalowanego sprzętu?
Odpowiedź na pytanie:
Hasła serwisowe są zamawiającemu niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu po
zakończeniu okresu gwarancji wraz z serwisem wykonawcy.
Pytanie nr 14
Pytanie do Paragrafu 5 ust. 1:
Zamawiający w przedmiotowym postanowieniu wskazuje, że wynagrodzenie obejmuje koszty
m.in. udzielenia licencji.
Wykonawca prosi o wyjaśnienie o jakich dokładnie licencjach stanowi przedmiotowe
postanowienie?
Odpowiedź na pytanie:
W przytoczonych przepisach Zamawiający ma na myśli zarówno oprogramowanie
standardowo dołączone do oferowanego sprzętu jak i standardowo instalowane
w dostarczanych urządzeniach.
Pytanie nr 15
Pytanie do paragrafu 6 ust. 3 projektu umowy:
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia tak, aby bieg terminu udzielanej
gwarancji i rękojmi biegł nie od daty instalacji sprzętu, ale od daty odebrania przedmiotu
umowy.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 16
Pytanie do paragrafu 7 ust. 2 projektu umowy:
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o to, aby w przedmiotowym
postanowieniu w miejsce słowa „opóźnienie” użyć terminu bardziej właściwego dla zobowiązań
umownych a mianowicie „zwłoka” – co skutkować będzie naliczeniem kar w sytuacji zawinienia
przez Wykonawcę w innym wypadku naliczenie kar będzie niezasadne. Wykonawca wskazuje,
że właściwym jest ponoszenie konsekwencji wyłącznie za okoliczności zależne od Wykonawcy.
W przeciwnym wypadku Zamawiający wymaga od wykonawcy przyjęcia odpowiedzialności,
która w istocie jest odpowiedzialnością o charakterze gwarancyjnym.

Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 17
Pytanie do paragrafu 7 ust. 4 projektu umowy:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia do § 7 ust. 4 zapisu o treści:
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości
100% wartości z umowy netto.”
Wykonawca wskazuje, że przy uwzględnieniu warunków rynkowych, tak określony limit skutkuje
możliwością skalkulowania oferty, korzystniejszej cenowo dla Zamawiającego. Zgodnie z
zasadami funkcjonującymi u Wykonawcy, kwestie związane z nieograniczoną lub ograniczona
odpowiedzialnością, wpływają na ceny oferowanych usług. Jeżeli w umowie znajduje się
ograniczenie do wysokości kontraktu, Wykonawca ma możliwość zaoferowania swoich
produktów po niższej cenie.
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, w Załączniku nr 3
do SIWZ zapis § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2, Stronom przysługuje prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym całkowita
odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do wysokości 100 %
wartości umowy brutto”.
Pytanie nr 18
Pytanie do załącznika nr 2 do projektu umowy, pkt I.3:
Prosimy o zmianę terminu, w którym dokonany będzie odbiór jakościowy poprzez zapewnienie,
że odbiór ten zostanie przeprowadzony w dniu dostarczenia urządzeń. W przeciwnym razie
nieodebrane urządzenia pozostaną w siedzibie Zamawiającego, podczas gdy odpowiedzialność
za nie leżeć będzie po stronie wykonawcy, co jest dla wykonawcy niekorzystne, ponieważ
urządzenia nie będą się znajdować pod pieczą wykonawcy, ale pod pieczą zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający potwierdza, że odbiór jakościowy (2szt. urządzeń) zostanie przeprowadzony
w dniu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ,
Wykonawca z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem informuje o przygotowaniu
Przedmiotu umowy do odbioru jakościowego. Informacja ta ma zawierać: numer umowy,
planowaną datę dostarczenia urządzenia do odbioru jakościowego oraz numery seryjne
Sprzętu dostarczonego w ramach umowy. Z tego wykazu Zamawiający niezwłocznie
wybierze i wskaże dwa urządzenia, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do
odbioru jakościowego.
Pytanie nr 19
Pytanie do załącznika nr 2 do projektu umowy, pkt I.5:
Prosimy o potwierdzenie, że w celu dokonania odbioru jakościowego, Wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczenia dwóch urządzeń o numerach seryjnych wskazanych przez
Zamawiającego, a nie będzie zobowiązany do dostarczenia wszystkich urządzeń objętych
przedmiotem zamówienia.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do projektu umowy
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do odbioru jakościowego dwóch
urządzeń o numerach seryjnych wskazanych przez Zamawiającego, a nie będzie
zobowiązany do dostarczenia do przeprowadzenia ww. odbioru wszystkich urządzeń
objętych przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 20
Pytanie do załącznika nr 2 do projektu umowy, pkt III.1:
Z uwagi na fakt, że terminem uważanym za wykonanie przedmiotu umowy jest termin
podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, prosimy o potwierdzenie, że protokół ten

zostanie spisany w tym samym dniu co protokoły odbioru ilościowego podpisywane w
lokalizacjach oraz o potwierdzenie, że w razie ewentualnych opóźnień w przekazywaniu
protokołów odbioru ilościowego do Zamawiającego przez jednostki Zamawiającego, za dzień
wykonania odbioru uważany będzie dzień spisania ostatniego protokołu odbioru ilościowego.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że obowiązek dostarczenia podpisanych w jednostkach
Zamawiającego protokołów odbiorów ilościowych osobie wskazanej w załączniku nr 2 do
projektu umowy spoczywa na Wykonawcy. Dopiero po dostarczeniu wszystkich
protokołów odbiorów ilościowych zostanie podpisany protokół odbioru przedmiotu
umowy. Protokół ten zostanie podpisany w dniu dostarczenia ostatniego protokołu
odbioru ilościowego.
Pytanie nr 21
Pytanie do załącznika nr 3 do projektu umowy, pkt 1:
Prosimy o wyjaśnienie, czy okres rękojmi na urządzenia biegnie od tego samego momentu,
w którym bieg rozpoczyna okres udzielanej gwarancji.
Odpowiedź na pytanie:
Bieg okresu rękojmi został wskazany w zapisach § 6 ust. 3 projektu umowy.
Pytanie nr 22
Pytanie do załącznika nr 3 do projektu umowy, pkt. 2:
Prosimy o wykreślenie przedmiotowego postanowienia, ponieważ wymaganie, aby wykonawca
dostarczający urządzenia w ramach udzielanej gwarancji odpowiadał również za skutki działań
czynników atmosferycznych nie jest gwarancją, ale ubezpieczeniem.
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 udzieloną pismem z dnia 28 września br. l.dz.
CBA/F-WZP/ 2021/2017.
Pytanie nr 23
Pytanie do załącznika nr 3 do projektu umowy, pkt 5:
Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie nośniki danych wykonawca będzie musiał pozostawić
u zamawiającego w przypadku kiedy naprawa będzie wymagała zabrania sprzętu i jego
naprawę poza siedzibą zamawiającego?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający ma na myśli nośniki danych w które są wyposażone standardowo
urządzenia tj. dyski twarde, pamięci Flash, pamięci RAM w przypadku gdy znajdują się w
nich dane dotyczące wykonywanych kopii.
Pytanie nr 24
Pytanie do załącznika nr 3 do projektu umowy, pkt 9:
Prosimy o wyjaśnienie, czy wymiana urządzenia na nowe będzie wymagana kiedy nastąpi
druga ta sama awaria (dopuszczalna jedna awaria, a druga powoduje już konieczność
wymiany), czy też po dwukrotnej awarii, trzecia taka sama awaria będzie oznaczała
konieczność wymiany (dwie dopuszczalne awarie, a trzecia taka sama awaria oznacza
konieczność dokonania wymiany). Prosimy również o potwierdzenie, że do liczby awarii
warunkujących konieczność dokonania wymiany urządzenia na nowe nie będą wliczane
ewentualne awarie spowodowane działaniem czynników atmosferycznych, które pozostają poza
kontrolą wykonawcy?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do projektu umowy, w przypadku dwukrotnego
uszkodzenie tego samego elementu sprzętu zaistniałego w okresie gwarancji
Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany całego sprzętu nowy (trzecie uszkodzenie
tego samego elementu na tym samym sprzęcie nie będzie miało miejsca, gdyż już po
drugim uszkodzeniu zostanie on wymieniony na nowe urządzenie).
Do liczby awarii nie będą wliczane uszkodzenia spowodowane działaniem czynników
atmosferycznych tj. wynikiem przepięcia elektrycznego po uderzeniu pioruna.

Pytanie nr 25
Pytanie do załącznika nr 3 do projektu umowy, pkt 18:
Prosimy o wyjaśnienie, dostarczenia jakich licencji wymaga Zamawiający w ramach realizacji
przedmiotowej umowy.
Zwracamy uwagę, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń, a nie dostawę
oprogramowania.
Prosimy również o wyjaśnienie jak wykonawca ma rozumieć wymaganą licencję "bez
możliwości wypowiedzenia", w szczególności prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku kiedy
warunki licencyjne będą naruszane, to czy wówczas zamawiający wymaga, aby licencja
również przewidywała brak możliwości wypowiedzenia licencji.
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 oraz 14.
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych, w Załączniku
nr 3 do projektu umowy w pkt. 18 skreśla się zapis: „oraz bez możliwości ich
wypowiedzenia”.
Pytanie nr 26
Pytanie do załącznika nr 3 do projektu umowy, pkt 19:
Prosimy o wyjaśnienie, dostarczenia jakiego oprogramowania zamawiający wymaga w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 oraz 14
Pytanie nr 27
Prosimy o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników do SIWZ niezbędnych
do przygotowania oferty, tj. załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.
Odpowiedź na pytanie:
Edytowalna wersja SIWZ znajduje się na stronie Zamawiającego www.bip.cba.gov.pl
w zakładce Ogłoszenia o zamówieniach.
Pytanie nr 28
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:
Czy zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia drukujące opisane w zadaniu nr 2 o obciążeniu
miesięcznym 20 000 stron?
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie.
Pytanie nr 29
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 na pytanie:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia wielofunkcyjnego ze
standardowym językiem drukarki PCL6, PS bez obsługi PCL5.
Pytanie nr 30
Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez np. 10 kompletów zszywek? Większość
producentów posiada opakowania zbiorcze z kompletami zszywek. Np. 3 komplety po 7000
zszywek . Czy zamawiający uzna ,że warunki zawarte w SIWZ zostaną spełnione gdy
dostarczone zostaną 3 opakowania zbiorcze (każde zawierające po 3 komplety) plus 1
dodatkowy komplet?

Odpowiedź na pytanie:
Zgodnie z modyfikacją SIWZ przekazaną w piśmie z dnia 28 września br. l.dz. CBA/FWZP/ 2021/2017 tj. „do każdego z urządzeń zestaw min. 3 kpl. tonerów pozwalających na
wydruk min. 10.000 stron (15% pokrycia strony po 5% na kolor zgodnie z normą ISO/IEC
24711 dla wydruków kolorowych) oraz zszywek min. 1.000 szt.”.
Zamawiający wymaga dostarczenia co najmniej 3 kpl. zszywek po min. 1.000 szt.
W przypadku dostarczenia 1 kpl. (tj. wymiennego wkładu) zszywek zawierającego 7.000
szt. zostanie on uznany za 1 kpl.
Jednocześnie Zamawiający informuje o wystąpieniu omyłki pisarskiej w piśmie
z dnia 28 września br. l.dz. CBA/F-WZP/ 2021/2017: na stronie 2 zamiast:
„1) W rozdziale XVI SIWZ w uwadze dot. zadania nr 1 dodaje się punkt w brzmieniu:
4. Zaoferowane przez Wykonawcę ukompletowanie dodatkowych materiałów eksploatacyjnych
musi być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ”,
Winno być:
„1) W rozdziale XIV SIWZ w uwadze dot. zadania nr 1 dodaje się punkt w brzmieniu:
4. Zaoferowane przez Wykonawcę ukompletowanie dodatkowych materiałów
eksploatacyjnych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do
SIWZ”.
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