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Warszawa, dnia 6 lipca 2017 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę najmu i serwisu
urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z usługą rozliczania kosztów oraz
monitoringu stanu urządzeń oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu
Regulacji Energetyki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku
z zadanymi pytaniami przesłanymi do Zamawiającego udziela odpowiedzi po
zacytowaniu pytań.
Pytanie 1.
I. Dot. Na przedmiot zamówienia składają się:
5) Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania
z prawa opcji w okresie pierwszych trzech lat obowiązywania umowy w zakresie
zwiększenia ilości urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości
urządzeń, o których mowa w dalszej części niniejszego załącznika, maksymalnie:
a) do 3 szt. monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych,
b) do 2 szt. kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych,
c) do 6 szt. drukarek laserowych monochromatycznych A4,
d) do 2 szt. monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych A4.
Czy zamawiający jest w stanie określić w jakim czasie będzie wynajmowane dodatkowe
wyżej wymienione dodatkowe urządzenia?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż informacja dotycząca okresu, w którym Zamawiający zamierza
skorzystać z prawa opcji opisana jest w przytoczonym pytaniu i wynosi „pierwsze trzy
lata obowiązywania umowy”.
Pytanie 2.
II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
1. Technologia tonera - Toner polimeryzowany
Wskazana technologia sugeruje jednego tylko producenta. Czy dopuszczą Państwo
producentów innych urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:
Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”
Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”
Pytanie 3.
II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
2. Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9999
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Ten zakres wykonywanych kopii sugeruje jednego tylko producenta. Wymagacie Państwa
urządzenia, w którym ani podajnik ani pojemność kaset nie pozwala na taką
wielokrotność. Czy w związku z powyższym dopuścicie Państwo urządzenie, którego
zakres kopiowania wielokrotnego mieści się w przedziale 1- 999?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:
Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”
Pytanie 4.
II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
3. Skalowanie 25 - 400% w kroku co 0,1%;
Wymagana skala jest dostępna u jednego tylko producenta urządzeń. Czy dopuszczą
Państwo urządzenie, którego skalowanie od 25 do 400% przebiega co 1%?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Skalowanie”:
Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%; automatyczne skalowanie;”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%; automatyczne
skalowanie;”
Pytanie 5.
II. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
4. Język opisu strony - PCL 6; PLC 5; PostScript 3; XPS;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które w standardzie nie posiada opisu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 6.
II. .Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
5. Funkcje drukowania - bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; bezpośredni
druk zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); programowanie zadań; znak
wodny;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 7.
II. .Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
6. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż) lub 10000 stron
3000 dokumentów
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego ilość przechowywania wynosi dla
dokumentów 3000 lub 9000 stron?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli
„Specyfikacja skrzynek użytkownika”, pozycja „Ilość przechowywanych dokumentów
(nie mniej niż)”:
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Jest: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 10
000 stron”
Powinno być: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów
lub 9 000 stron”
Pytanie 8.
II. .Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
7. Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie bez obsługi protokołu NetBEUI, który jest już nie
wspierane?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli
„Specyfikacja systemu”, pozycja „Protokoły sieciowe” poprzez usunięcie zapisu
„Protokoły sieciowe: NetBEUI;”
Pytanie 9.
II. .Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne
8. Wymiary urządzenia bez opcji - (Sz.xGl.xWys., mm) (nie więcej niż) 620 x 730 x 790
mm
Czy zamawiający przez brak dodatkowych opcji określa wymiary urządzenia bez
podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego wymiary wraz z podajnikiem
to: 587 x 684 x 913 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez
dodatkowych elementów, tj. dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF i innych
elementów wymaganych w SIWZ. Wymiary dostarczonego i złożonego gotowego do
użytku urządzenia mogą odbiegać od określonych w powyższym zapisie.
Pytanie 10.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
1. Technologia tonera - Toner polimeryzowany
Wskazana technologia sugeruje jednego tylko producenta. Czy dopuszczą Państwo
producentów innych urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:
Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”
Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”
Pytanie 11.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
2. Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9999
Ten zakres wykonywanych kopii sugeruje jednego tylko producenta . Wymagacie
Państwa urządzenia, w którym ani podajnik ani pojemność kaset nie pozwala na taką
wielokrotność. Czy w związku z powyższym dopuścicie Państwo urządzenie, którego
zakres kopiowania wielokrotnego mieści się w przedziale 1- 999?
Odpowiedź:
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Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:
Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”
Pytanie 12.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
3. Skalowanie25 - 400% w kroku co 0,1%;
Wymagana skala jest dostępna u jednego tylko producenta urządzeń. Czy dopuszczą
Państwo urządzenie, którego skalowanie od 25 do 400% przebiega co 1%?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Skalowanie”:
Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%; automatyczne skalowanie;”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%; automatyczne
skalowanie;”
Pytanie 13.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
4. Język opisu strony - PCL 6; PLC 5; PostScript 3; XPS;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które w standardzie nie posiada opisu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 14.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
5. Funkcje drukowania - bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; bezpośredni
druk zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); programowanie zadań; znak
wodny;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 15.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
6. Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż) lub 10000 stron
3000 dokumentów
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, którego ilość przechowywania wynosi dla
dokumentów 3000 lub 9000 stron?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli
„Specyfikacja skrzynek użytkownika”, pozycja „Ilość przechowywanych dokumentów
(nie mniej niż)”:
Jest: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów lub 10
000 stron”
Powinno być: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów
lub 9 000 stron”
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Pytanie 16.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
7. Protokoły sieciowe - TCP/IP (IPv4 / 1Pv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie bez obsługi protokołu NetBEUI, który jest już nie
wspierane?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli
„Specyfikacja systemu”, pozycja „Protokoły sieciowe” poprzez usunięcie zapisu
„Protokoły sieciowe: NetBEUI;”
Pytanie 17.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
8. Wymiary urządzenia bez opcji - (Sz.xGl.xWys., mm) (nie więcej niż) 620 x 690 x 790
mm
Czy zamawiający przez brak dodatkowych opcji określa wymiały urządzenia bez
podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego wymiary wraz z podajnikiem
to: 587 x 685 x 913 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez
dodatkowych elementów, takich jak dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF
i innych elementów wymaganych w SIWZ. Wymiary dostarczonego i złożonego gotowego
do użytku urządzenia mogą odbiegać od określonych w powyższym zapisie.
Pytanie 18.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
9. Bezpieczeństwo - zgodność z IEEE 2600.1; filtrowanie IP i blokowanie portów;
komunikacja sieciowa SSL2, SSL3 i TSLl; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.lx;
uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie;
nadpisywanie dysku twardego (8 metod); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES
256); automatyczne usuwanie danych z pamięci; szyfrowanie danych druku
użytkownika;
Co zamawiający miał na myśli pisząc o 8 metodach nadpisywania dysku twardego?
Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające funkcję 9-cio krotnego nadpisywania
danych?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) e) w tabeli „Funkcje
systemu”, pozycja „Bezpieczeństwo”:
Jest: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8 metod);”
Powinno być: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8-krotne)”
Pytanie 19.
III. Dot. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
10. Waga urządzenia netto (kg) (nie więcej niż) - 85 kg
Co zamawiający rozumie przez wagę netto urządzenia? Czy podana waga jest bez
podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze wraz z podajnikiem na
poziomie 91,5 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez
dodatkowych elementów, takich jak materiały eksploatacyjne, dodatkowy podajnik,
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półka na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych w SIWZ. Waga dostarczonego i
złożonego gotowego do użytku urządzenia może odbiegać od określonej w powyższym
zapisie.
Pytanie 20.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
1. Technologia tonera - Toner polimeryzowany
Wskazana technologia sugeruje jednego tylko producenta. Czy dopuszczą Państwo
producentów innych urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:
Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”
Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”
Pytanie 21.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
2. Kopiowanie wielokrotne - 1 - 9999
Ten zakres wykonywanych kopii sugeruje jednego tylko producenta. Wymagacie Państwa
urządzenia, w którym ani podajnik ani pojemność kaset nie pozwala na taką
wielokrotność. Czy w związku z powyższym dopuścicie Państwo urządzenie, którego
zakres kopiowania wielokrotnego mieści się w przedziale 1- 999?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:
Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”
Pytanie 22.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
3. Skalowanie 25 - 400% w kroku co 0,1%;
Wymagana skala jest dostępna u jednego tylko producenta urządzeń. Czy dopuszczą
Państwo urządzenie, którego skalowanie od 25 do 400% przebiega co 1%?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Skalowanie”:
Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%;”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%;”
Pytanie 23.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
4. Język opisu strony- PCL 6; PLC 5; PostScript 3; XPS;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które w standardzie nie posiada opisu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
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Pytanie 24.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
5. Funkcje drukowania - bezpośredni druk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF; bezpośredni
druk zaszyfrowanych plików PDF i OOXML (docx, xlsx, pptx); programowanie zadań; znak
wodny;
Czy dopuszczą Państwo urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 25.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
6. Miejsca docelowe skanowania - Skanowania na adres e-mail; Skanowanie do SMB;
Skanowanie do FTP; Skanowanie do skrzynki (HDD); Skanowanie do USB; Skanowanie do
WebDAV; Skanowanie sieciowe TWAIN;
Czy zamawiający dopuści urządzenie spełniające wszystkie powyższe poza Skanowaniem
do WebDAV?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) g) w tabeli
„Specyfikacja skanera”, pozycja „Miejsca docelowe skanowania” poprzez usunięcie
zapisu „Miejsca docelowe skanowania: Skanowanie do WebDAV;”
Pytanie 26.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
7. Formaty plików
Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie obsługuje formatu XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 27.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
8. Waga urządzenia netto (kg) (nie więcej niż) - 25 kg
Co zamawiający rozumie przez wagę netto urządzenia? Czy podana waga jest bez
podajnika? Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze wraz z podajnikiem na
poziomie 26 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis odnosi się do samego urządzenia bez
dodatkowych elementów, takich jak materiały eksploatacyjne, dodatkowy podajnik,
RADF i innych elementów wymaganych w SIWZ. Waga dostarczonego i złożonego
gotowego do użytku urządzenia może odbiegać od określonego w powyższym zapisie.
Pytanie 28.
IV. Dot. Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne A4
9. Konta użytkowników
Jak zamawiający rozumie katalog SMB?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, zapis „obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog
SMB)” odnosi się do katalogów udostępnionych w sieci Zamawiającego.
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Pytanie 29.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
1. Proces drukowania- Elektrostatyczny laserowy
Czy zamawiający dopuści urządzenie LED?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 2) c) pozycja „Proces
drukowania”:
Jest: „Proces drukowania: Elektrostatyczny laserowy”
Powinno być: „Proces drukowania: Laserowy”
Pytanie 30.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
2. Prędkość drukowania (nie mniej niż) - 45 stron/minutę
Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego prędkość drukowania wynosi 40
stron/minutę?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 31.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
3. Język opisu strony
Czy zamawiający dopuści urządzenie nie obsługujące XPS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 32.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
4. Procesor (nie mniej niż) - 800 MHz
Czy zamawiający dopuści urządzenie, którego taktowanie procesora wynosi 500MHz?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 33.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
5. Podawanie papieru - Podajnik: 550 arkuszy Podajnik boczny: 100 arkuszy
Czy zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem na 500 arkuszy i Podajnikiem
bocznym na 100 arkuszy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 34.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
6. Obszar zadruku - 4 mm od każdej krawędzi
Czy zamawiający dopuści urządzenie z obszarem zadruku 4,2 mm od każdej krawędzi?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 35.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4

Znak sprawy: BDG.WAiT.260.3.2017.MMa

7. Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż) - 410 x 390 x 315 mm
Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 370 x 392 x 306 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 2) c) pozycja „Wymiary
(Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż)”:
Jest: „Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż): 410 x 390 x 315 mm”
Powinno być: „Wymiary (Sz. x Gł. x Wy. mm) (nie więcej niż): 410 x 400 x 315 mm”
Pytanie 36.
V. Dot. Drukarka laserowa monochromatyczna A4
8. Wydajność tonera (nie mniej niż) - 20 000 stron
Jakie znaczenie dla zamawiającego ma wydajność tonera w przypadku kontraktu
serwisowego? Czy zamawiający jest w stanie określić miesięczną liczbę wydruków w tej
kategorii urządzeń? Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej wydajności
tonera 10 000 stron?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 2) c) pozycja
„Wydajność tonera (nie mniej niż)” poprzez usuniecie zapisu „Wydajność tonera (nie
mniej niż): 20 000 stron”
Pytanie 37.
VI. Dot. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych do urządzeń tj. urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących
przedmiotem zamówienia:
4. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były
wymienione przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu pojawienia się
informacji na urządzeniu, że stan zużycia takiego materiału eksploatacyjnego wynosi 3%.
Jakie materiały zamawiający miał na myśli? Prośba o wyszczególnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przywołany pkt 4. odnosi się do zapisu pkt. 1 powyżej w SIWZ
tj. „Zamawiający wymaga aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do
prawidłowego funkcjonowania urządzeń były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła
dystrybucji autoryzowanego przez producenta urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza
materiałów eksploatacyjnych innych producentów niż producent urządzeń oraz
materiałów eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu
napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do
powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały zdemontowane po
wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie używane.”
Pytanie 38.
VI. Dot. Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych do urządzeń tj. urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących
przedmiotem zamówienia:
6. Zamawiający wymaga, aby zużyte materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były
odbierane od Zamawiającego bezpośrednio przez Wykonawcę w dniu ich wymiany przez
Wykonawcę.
Jakie materiały zamawiający miał na myśli? Prośba o wyszczególnienie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuję iż przywołany pkt 6. odnosi się do zapisu pkt. 1 powyżej w SIWZ
tj. „Zamawiający wymaga aby wszelkie materiały eksploatacyjne konieczne do
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prawidłowego funkcjonowania urządzeń były oryginalne i pochodziły z legalnego źródła
dystrybucji autoryzowanego przez producenta urządzeń. Zamawiający nie dopuszcza
materiałów eksploatacyjnych innych producentów niż producent urządzeń oraz
materiałów eksploatacyjnych, które były poddawane regeneracji, ponownemu
napełnianiu, naprawie lub jakimkolwiek innym czynnościom zmierzających do
powtórnego użytkowania tych materiałów po tym jak zostały zdemontowane po
wcześniejszym zamontowaniu ich jako nowe i nie używane.” i pkt 4. powyżej w SWIZ, tj.
„Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne inne niż tonery/tusze były
wymienione przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od momentu pojawienia się
informacji na urządzeniu, że stan zużycia takiego materiału eksploatacyjnego wynosi
3%”.
Pytanie 39.
VII. Dot. Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i
drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących przedmiotem zamówienia:
4. Zamawiający wymaga, aby naprawa urządzenia nastąpiła najpóźniej w następnym dniu
roboczym po przyjeździe serwisu do uszkodzonego urządzenia.
Czy maksymalny czas naprawy może zostać wydłużony o kolejny dzień roboczy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 40.
VII. Dot. Wymagania dotyczące serwisu urządzeń tj. urządzeń wielofunkcyjnych i
drukarek laserowych monochromatycznych A4 będących przedmiotem zamówienia:
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wymienił urządzenie, które uległo kolejno po
sobie 3 takim samym awariom lub które uległo kolejno po sobie 5 jakimkolwiek awariom
w okresie trzech miesięcy, na urządzenie nowe o takich samych parametrach lub lepszych
oraz dokonał konfiguracji nowego urządzenia zgodnie z konfiguracją urządzenia które
podlega wymianie.
Czy powyższy zapis dotyczy także awarii wynikających ze zużycia części
eksploatacyjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapisy w SIWZ odnoszą się do wszelkich awarii urządzenia.
Pytanie 41.
VIII . Dot. Informacje dodatkowe
2. Zamawiający informuje, że w przypadku likwidacji którejkolwiek lokalizacji
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zaprzestać użytkowania urządzenia lub
urządzeń znajdujących się w takiej lokalizacji i zwrócić je do Wykonawcy, bez ponoszenia
jakichkolwiek kosztów z tym związanych, a Wykonawca w takim przypadku nie będzie
dochodził żadnych swoich roszczeń zarówno polubownie jak i na drodze sądowej.
Czy w sytuacji zerwania kontraktu przed czasem zamawiający spłaci pozostałe raty
wynikające z wartości urządzenia na dzień zerwania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ nie przewidują spłaty pozostałych rat
wynikających z wartości urządzenia na dzień likwidacji którejkolwiek z lokalizacji
Zamawiającego.
Pytanie 42.
1. Dotyczy Załącznik NR 2 do SIWZ, wzór umowy §4.1
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PYTANIE: w jakim terminie Zamawiający przewiduje zawarcie samej umowy i związany
z tym termin logistyczny 15 dni roboczych na montaż urządzeń w siedzibie
Zamawiającego?? Czy dla zachowania ciągłości pracy sprzętu drukującego u
Zamawiającego wymagana jest dostawa sprzętu np. na 1 października 2017 r / 1 listopada
2017 r. / lub inny termin ??
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający
zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu oraz zawiadomi
o terminie, określonym zgodnie z art. 94 Pzp, po upływie, którego może być zawarta
umowa w sprawie zamówienia publicznego.
Pytanie 43.
2. Dotyczy SIWZ, ROZDZIAŁ 13 pkt. 13.1 KRYTERIUM „Punkty serwisowe w miastach
siedzib Zamawiającego” o wadze 20%
PYTANIE: czy punkty serwisowe wykonawcy w miastach siedzib Zamawiającego mają
być już istniejącymi i zorganizowanymi punktami serwisowymi na dzień składania ofert
i na potrzeby oceny ofert i spełniania kryteriów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w celu spełnienia warunku kryterium oceny ofert Wykonawca
powinien posiadać już istniejące i zorganizowane własne Centra Serwisowe lub ich
oddziały/filie lub autoryzowane punkty serwisowe w miastach Warszawa, Szczecin,
Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice na dzień składania ofert.
Pytanie 44.
2. Dotyczy SIWZ, ROZDZIAŁ 13 pkt. 13.1 KRYTERIUM „Punkty serwisowe w miastach
siedzib Zamawiającego” o wadze 20%
PYTANIE: czy za punkt serwisowy Zamawiający rozumie zorganizowany fizycznie i
prawnie oddział przedsiębiorstwa wykonawcy, czy też dopuszcza i uznaje dowolne
zadeklarowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, np. wynajęte
pomieszczenie lub magazyn lub lokal w mieście X za spełnienie warunku ocenianego
kryterium ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż warunek ten został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt VII
1), tj. „Pożądanym jest aby Wykonawca posiadał własne Centra Serwisowe lub ich
oddziały/filie lub autoryzowane punkty serwisowe w miastach Warszawa, Szczecin,
Gdańsk, Poznań, Łódź, Lublin, Wrocław, Kraków, Katowice”.
Pytanie 45.
3. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.b ilość
urządzeń wielofunkcyjnych
PYTANIE: czy Zamawiający wyraża zgodę dla lokalizacji CENTRALA URE dla
zaoferowania zamiast 5 szt. urządzeń monochromatycznych wielofunkcyjnych
dostarczenie 5 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych w technologii Smart Colour ?
(urządzenia Smart Colour domyślnie drukują strony cz-białe, lecz też mogą drukować
pełnoprawny laserowy wydruk kolorowy, funkcje korzystania z koloru mogą być też
dopuszczone lub zablokowane per urządzenie lub per użytkownik za pomocą systemu
rozliczania kosztów – uprawnienia są sprawdzane po zalogowaniu się kartą zbliżeniową
przez pracownika przy dowolniej maszynie wpiętej w system). Ujednolicenie parku
maszynowego i efekt synergii jest korzystne i dla Zamawiającego, i Wykonawcy.
Odpowiedź:

Znak sprawy: BDG.WAiT.260.3.2017.MMa

Zamawiający informuje, iż zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ „Wymagania określone w
poniższym opisie należy traktować jako niezbędne minimum określone w SIWZ o ile nie
wskazano inaczej.” W związku z powyższym, urządzenia wielofunkcyjne muszą spełniać
stawiane SIWZ wymagania a opis „monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne” czy
„kolorowe urządzenia wielofunkcyjne” służą jedynie w celu pełniejszego
i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia.
Pytanie 46.
4. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c /e /g i II.2.c
w zakresie TECHNOLOGIA TONERA: „toner polimeryzowany”
PYTANIE: czy Zamawiający za równoważny rozumie i dopuści toner wieloskładnikowy ?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c), e), g) i II. 2) c) w
tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Technologia tonera”:
Jest: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany”
Powinno być: „Technologia tonera: Toner polimeryzowany lub wieloskładnikowy”
Pytanie 47.
5. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c /e /g i II.2.c
w zakresie WYMIARY URZĄDZENIA BEZ OPCJI i WAGA URZĄDZENIA NETTO
PYTANIE: czy Zamawiający wykreśli hiper dokładne wymagania dot. wymiarów
urządzenia oraz wagi urządzenia? (dla potrzeb efektywności konkurencji rynkowej oraz
braku iluzji rzeczywistości – np. gdyż waga urządzenia netto w fabrycznym stanie nijak
ma się do wagi urządzenia zmontowanego, wyposażonego w opcje, z założonymi
tonerami)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wagi urządzenia odnosi się do samego
urządzenia bez dodatkowych elementów (waga netto), takich jak materiały
eksploatacyjne, dodatkowy podajnik, półka na kółkach, RADF i innych elementów
wymaganych SIWZ. Waga dostarczonego i złożonego gotowego do użytku urządzenia
może odbiegać od określonej w powyższym zapisie.
Zamawiający informuje, że zapis dotyczący wymiarów odnosi się do samego urządzenia
bez dodatkowych elementów (wymiary urządzenia bez opcji), dodatkowy podajnik, półka
na kółkach, RADF i innych elementów wymaganych SIWZ. Wymiary dostarczonego i
złożonego gotowego do użytku urządzenia mogą odbiegać od określonych w powyższym
zapisie.
Pytanie 48.
6. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c oraz II.1.e
w zakresie standardowe podajniki papieru
PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z standardowymi podajniki papieru na
łącznie 1200 arkuszy papieru, w tym do 550 ark. A4 i do 550 ark. A3 i do 100 arkuszy w
podajniku ręcznym (w tym nawet możliwość ustawiania formatu papieru w zakresie od
98 mm do 431 mm).
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) w tabeli
„Specyfikacja systemu” w pozycji „Standardowe podajniki papieru”:
Jest: „Standardowe podajniki papieru: Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własny
format,”
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Powinno być: „Standardowe podajniki papieru: Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-SRA3,
własny format,”
Pytanie 49.
7. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c oraz II.1.e
w zakresie rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż)
PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z optyczną rozdzielczością drukowania
tylko 1200x1200 dpi (1 440 000 komórek) ? Zamawiający nie precyzował też czy
rozdzielczość drukowania ma być fizyczna (optyczna), czy też może być
interpolowana(programowe poprawianie rozdzielczości). W praktyce tylko rozdzielczość
optyczna zapewnia jakość wydruków.
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c) i e) w tabeli
„Specyfikacja drukarki” w pozycji „Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż)”:
Jest: „Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż): 1800 x 600; 1200 x 1200;”
Powinno być: „Rozdzielczość drukowania (dpi) (nie mniej niż): 1800 x 600 (optyczna);
1200 x 1200 (interpolowana);”
Pytanie 50.
8. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.1.c w zakresie
prędkość druku/kopiowania A4; prędkość w dupleksie A4
PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z prędkością 25 stron/min A4 ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 51.
9. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, CZĘŚĆ II.2.c w zakresie
prędkość drukowania i prędkość druku dwustronnego
PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza drukarkę z prędkością drukowania 43 stron/min
A4 jednostronnie i 34 strony dwustronnie ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 52.
10. Dotyczy Załącznik NR 1 do SIWZ, pkt. IV
PYTANIE: czy Zamawiający dopuszcza system OCR (rozpoznawania tekstu z dokumentów
skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych) zaimplementowany w systemie
operacyjnym każdego z 17 urządzeń wielofunkcyjnych, bez potrzeby instalowania i
zapewnienia komunikacji z odrębnym serwerem Microsoft, oraz bez limitów ilości plików
rozpoznawalnych na urządzenie ?
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie IV:
- w pkt. 1)
Jest: „Zamawiający wymaga aby system wdrożony został wyłącznie na kolorowych
urządzeniach wielofunkcyjnych (3 szt.) w Centrali URE”
Powinno być: „Zamawiający wymaga aby system wdrożony został na kolorowych
urządzeniach wielofunkcyjnych (3 szt.) w Centrali URE”
- w pkt 3)
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Jest: „Zamawiający udostępni Wykonawcy jeden serwer z systemem operacyjnym MS
Windows Server 2012 R2 na potrzeby instalacji systemu do rozpoznawania tekstu z
dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych jeśli tego wymaga
systemu do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach
wielofunkcyjnych.”
Powinno być: „Zamawiający udostępni Wykonawcy, o ile będzie to konieczne w celu
uruchomienia przedmiotowej funkcjonalności, jeden serwer z systemem operacyjnym MS
Windows Server 2012 R2 na potrzeby instalacji systemu do rozpoznawania tekstu z
dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych jeśli tego wymaga
systemu do rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach
wielofunkcyjnych.”
Pytanie 53.
Pytanie dotyczy: wymagania techniczne urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek: Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów z:
- ,,kopiowa nie wielokrotne: 1-9999
- skalowanie: 25-400% w kro ku co 0,1%, automatyczne skalowanie"
Na:
- Kopiowanie wielokrotne 1-999
- Skalowanie 25-400% w kroku co 1%
Pozwoli to na rozszerzenie ilości potencjalnych oferentów i wzrost konkurencyjności
Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do
SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w punkcie II. 1) c), e) i g) w tabeli
„Specyfikacja kopiarki”:
- pozycja „Kopiowanie wielokrotne”:
Jest: „Kopiowanie wielokrotne: 1-9999”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 1-999”
- pozycja „Skalowanie”:
Jest: „Skalowanie: 25 - 400% w kroku co 0,1%;”
Powinno być: „Kopiowanie wielokrotne: 25 - 400% w kroku co 1%;”
Pytanie 54.
Pytanie dotyczy monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne a3
Czy Zamawia jacy wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących
parametrach technicznych:
- szybkość skanowania w czerni i w kolorze jednostronnie: 55 str/ min
- Szybkość skanowania dwustronnego: 26 str/ min
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 55.
Pytanie dotyczy kolorowe urządzenie wielofunkcyjne a3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie urządzenia następujących parametrach
technicznych:
- szybkość skanowania jednostronnego w czerni i w kolorze: 55 stron / min
- szybkość skanowania dwustronne go: 26 str. / min
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
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Pytanie 56.
Pytanie dotyczy monochromiczne urządzenie wielofunkcyjne a4 i drukarka laserowa a4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o następujących parametrach
technicznych:
- brak dysku twardego
- czas wydruku pierwszej strony 8 sekund
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 57.
Pytanie dotyczy: wymagania techniczne urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek:
Bierzemy pod uwagę system, który jednocześnie spełni wymagania Zamawiającego, w
zakresie wszystkich wymaganych w specyfikacji funkcjonalności, tzn. jako system
rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego, system do rozpoznawania
tekstu z dokumentów skanowanych oraz jako system do monitoringu stanu urządzeń.
Monitoring stanu urządzeń odbywa się w takim systemie poprzez wysyłanie wiadomości
e-mail do zdefiniowanych odbiorców, np. do pracowników Wykonawcy. Zamawiający
stan urządzeń może śledzić w zainstalowanej na swoich serwerach aplikacji.
W specyfikacji jest zapis o stronie www hostowanej przez Wykonawcę oraz o braku
możliwości instalacji jakiegokolwiek oprogramowania w systemie informatycznym
Zamawiającego w celu spełnienia wymagań związanych z monitoringiem urządzeń.
Pytanie: Czy Zamawiający zgadza się na rozwiązanie polegające na instalacji jednego
systemu spełniającego wszystkie funkcjonalności wymienione w specyfikacji?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie 58.
Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ROZDZIAŁ 4. WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU,
4.1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: c) zdolności technicznej lub
zawodowej:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze każdorazowo o wartości
nie mniejszej niż 400 000 zł brutto odrębnie dla każdej usługi (słownie: czterysta tysięcy
zł brutto).
Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi dzierżawy, najmu lub
leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem.
Pytanie 1.
czy zamawiający dopuści Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym
charakterze każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto odrębnie dla
każdej usługi (słownie: czterysta tysięcy zł brutto)
Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi serwisowe lub
utrzymaniowe na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek laserowych
monochromatycznych A4 wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych, wdrożenie
systemu rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego i systemu
monitoringu stanu urządzeń, wdrożenie sytemu rozpoznawania tekstu z dokumentów
skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz serwis urządzeń i wdrożonych
systemów przez okres 48 miesięcy dla Urzędu Regulacji Energetyki
Odpowiedź:
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Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 4.1.3 c) SIWZ, o udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej 2 (dwie) usługi o podobnym charakterze każdorazowo o wartości nie
mniejszej niż 400 000 zł brutto odrębnie dla każdej usługi (słownie: czterysta tysięcy
zł brutto). Przez usługi o podobnym charakterze należy rozumieć usługi dzierżawy,
najmu lub leasingu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich serwisem.

Ponadto Zamawiający w związku z zadanymi pytaniami na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp
dokonuje zmiany w treści Załącznika nr 1 do SIWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia:
 w punkcie II. 1) c) i e) w tabeli „Specyfikacja kopiarki”, pozycja „Miejsca docelowe
skanowania” poprzez usunięcie zapisu „Miejsca docelowe skanowania:
Skanowanie do WebDAV;”
 w punkcie II. 1) c) i g) w tabeli „Funkcje systemu”, pozycja „Bezpieczeństwo”:
Jest: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8 metod);”
Powinno być: „Bezpieczeństwo: nadpisywanie dysku twardego (8-krotne)”
 w punkcie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja systemu”, pozycja „Protokoły sieciowe”
poprzez usunięcie zapisu „Protokoły sieciowe: NetBEUI;”
 w puncie II. 1) g) w tabeli „Specyfikacja skrzynek użytkownika”, pozycja „Ilość
przechowywanych dokumentów (nie mniej niż)”
Jest: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000 dokumentów
lub 10 000 stron”
Powinno być: „Ilość przechowywanych dokumentów (nie mniej niż): 3000
dokumentów lub 9 000 stron”.
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert
na dzień 27 lipca 2017 r., godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lipca 2017
r., godz. 12.30. Miejsce pozostaje bez zmian.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Sańczyk

