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Warszawa, 04.03.2020 r. 

WSZYSCY WYKONAWCY 

dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego, na podstawie art. 4 
pkt. 8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843), pn.: usługa dzierżawy i pełnej obsługi serwisowej 5 szt. 
kserokopiarek wysokowydajnych na okres 36 miesięcy. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje 
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1:  

Czy zamawiający poprzez zapis o autoryzacji kartą zbliżeniową i zwalnianiu wydruków, po 

przyłożeniu karty ID rozumie zastosowanie funkcjonalności wydruku podążającego (bez 

konieczności instalacji zewnętrznych rozwiązań softwarowych), co pozwoli Zamawiającemu 

na podniesienie na podniesienie bezpieczeństwa odbieranych prac przez użytkownika? 

Odpowiedź na pytanie nr 1:  

Zamawiający poprzez zapis "Uwierzytelnianie kart ID polegające na konieczności 

potwierdzenia rozpoczęcia wydruku przez danego użytkownika (w oparciu o Active Directory) 

poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej" rozumie, że w momencie wysłania wydruku do 

drukarki nie następuje to natychmiast tylko dopiero gdy dana osoba przyłoży kartę do 

czytnika. Oczywiście drukują się tylko wydruki tego użytkownika. Takich oczekujących 

wydruków może być równocześnie wiele dla każdego z użytkowników. 

Pytanie nr 2:  

Jaki standard kart ID posiada obecnie Zamawiający. W wielu przypadkach ceny czytników kart 

mogą różnić się między sobą nawet o 100%. Dla oszacowania poprawnego rodzaju czytnika, 

prosimy o podanie standardu kart? 

Odpowiedź na pytanie nr 2:  

Obecnie posiadamy standardowe karty 125kHz (Unique RFID 19200), jednakże planujemy 

wdrażanie kart dwusystemowych MIFAREclassic  (MIFARE 13,56 MHz ISO 14443, typ A) +  

obsługa standardowych kart 125 kHz. 

Pytanie nr 3:  

Czy poprzez zapis świadczący o konieczności zainstalowania czytnika kart zbliżeniowych (ID), 

zamawiający rozumie zainstalowanie w środku urządzenia czytnika w sposób nie pozwalający 

na ingerencję użytkownika w czytnik oraz ukrywający połączenie kablowe pomiędzy 

czytnikiem a urządzeniem, co dodatkowo poprawia znacznie estetykę i zapobiega awariom i 

przypadkowym rozłączeniom z winy użytkownika? 

Odpowiedź na pytanie nr 3:  

Nie jest to wymagane aczkolwiek mile widziane. Nie wpływa też na ocenę. 
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Pytanie nr 4:  

W ofercie nie znaleźliśmy informacji odnośnie ilości miejsc po przecinku do jakiej należy 

podawać Cenę oferty za dodatkowe koszty wydruku. Zgodnie z interesem zamawiającego, aby 

na późniejszym etapie nie było niedomówień, sugerujemy, że zgodnie z obecnymi trendami w 

ofertach publicznych cenę należy podawać do 4 miejsc po przecinku. Czy Zamawiający wyraża 

zgodę na przedstawienie przez oferentów cen do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź na pytanie nr 4:  

1) Cena oferty winna być podana (wpisana) w sposób wskazany w Formularzu oferty, 
którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2) Cena oferty nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać z 
przeprowadzonego rachunku kosztów. 

3) Kwoty w formularzu oferty winny być podane z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch 
miejsc po przecinku. 

4) Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty powinna być 
wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a słownym, pierwszeństwo ma zapis słowny.  

5) Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  
o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

6) Cena oferty z Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego powinna obejmować wszystkie 
koszty i wszelkie składniki cenotwórcze, niezbędne do prawidłowego i terminowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

7) Zamawiający informuje, że jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

8) Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu  składania oferty. 

Pytanie nr 5:  

Czy uznacie Państwo za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej 

jeżeli przedstawimy referencje wystawione przez naszych kontrahentów o treści: „Firma XXX 

potwierdza, że firma YYYY jest godnym polecenia partnerem handlowym, z którym 

współpracujemy od bardzo długiego czasu. YYY dostarcza i serwisuje urządzenia 

wielofunkcyjne Konica Minolta do druku cyfrowego (5 szt). Obecnie Współpraca przebiega 

wzorowo, serwis jest profesjonalny i zawsze skutecznie rozwiązuje wszelkie pojawiające się 

problemy eksploatacyjne – posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.” 

Odpowiedź na pytanie nr 5:  

Zamawiający uznaje warunek za spełniony, zgodnie z zapisami ust. 5 Zapytania ofertowego tj.:  

5. Opis warunków zamówienia 
1) Zdolność techniczna lub zawodowa. 
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie usługi (umowy) polegające na: 
dzierżawie i pełnej obsłudze serwisowej minimum 5 szt. kserokopiarek wysokowydajnych 
(urządzeń wielofunkcyjnych) o specyfikacji tożsamej z zawartą przez Zamawiającego w opisie 
przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego 
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b) na spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca przedstawi 
wykaz usług (umów) o treści określonej w załączniku nr 5, z załączeniem dowodów 
określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
Wykonawcy. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku wymaganego od Wykonawców wg 
formuły "spełnia" - "nie spełnia". 

Pytanie nr 6:  

Chciałabym zapytać, jeśli można – na jakich urządzeniach aktualnie Państwo pracują , będę 

wdzięczna za informację zwrotną. 

Odpowiedź na pytanie nr 6:  

Zamawiający posiada obecnie następujące urządzenia wielofunkcyjne: 

a) 1 szt. Konica Minolta Bizgub c224e 

b) 1 szt. Konica Minolta Bizhub c203 

c) 2 szt. Konica Minolta Bizhub c280 

Pytanie nr 7:  

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z dyskiem SSD o pojemności 32 GB? Dysk w 

urządzeniu jest przeznaczony   w zasadzie wyłącznie to archiwizacji skanowanych plików 

jednak w większości przypadków nie jest w ogóle wykorzystywany. Dzieje się tak dlatego, że 

użytkownicy w praktyce korzystają wyłącznie ze skanowania do zasobów zewnętrznych takich 

jak udostępniony folder (SMB) lub skanowania z wysyłaniem na adres e-mail.  

Odpowiedź na pytanie nr 7:  

Zamawiający zgodnie z OPZ (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) w ust.1 wymaga dysku 

twardego o pojemności nie mniejszej niż 250GB. Nie ma znaczenia czy jest to SSD czy HDD. 

Pytanie nr 8:  

Czy Zamawiający zaakceptuje Urządzenie wyposażone w dwa kasetowe podajniki papieru, z 

których jeden obsługuje papier formatu od A6 do A4 a drugi od A6 do SRA3 plus taca 

uniwersalna no 150 arkuszy A6-SRA3? Czy Zamawiający faktyczne wykorzystuje w praktyce 

format PPTX? Czy zaakceptuje urządzenie obsługujące wszystkie wymagane formaty 

skanowania z wyjątkiem formatu PPTX 

Odpowiedź na pytanie nr 8:  

Przedstawione rozwiązanie spełnia wymagania Zamawiającego. Zamawiający wymaga 

możliwości obsługi formatu PPTX zgodnie z ust. 1 OPZ, stanowiącym załącznik nr 3 do 

Zapytania ofertowego. 


