Warszawa, dnia 08 września 2021 r.
BRPD/ZP/3/2021
Do Wykonawców postępowania
Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz kompleksową obsługą serwisową i
wsparciem technicznym dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, ogłoszonego w BZP nr
2021/BZP 00168547/01 z z dnia 2021-09-02
Działając na podstawia art. 284 ust. 1-4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej uPzp oraz rozdz. XII SWZ
Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na pytania
Wykonawcy:
Pytanie nr 1:
Zamawiający zapisał: "*Urządzenia nie mogą być zgodnie z OPZ starsze niż 24 miesiące
w terminie składania ofert". Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń
wyprodukowanych fizycznie w fabryce przed tym terminem, o ile ich okres użytkowania
nie jest dłuższy niż 24 miesięcy przed terminem składania ofert, przy czym okres
użytkowania liczony jest od daty pierwszego wydruku na urządzeniu ? Uzasadniamy ww
kwestię tym iż zazwyczaj od wyprodukowania (opuszczenia fabryki) mija min. 5-6-8
miesięcy zanim sprzęt logistycznie dotrze do Europy i zostanie zainstalowany i użyty u
pierwszego Klienta.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że niedopuszczalność - zgodnie z treścią SWZ - oferowania w
postępowaniu urządzeń starszych niż 24 miesiące w terminie składania ofert oznacza brak
możliwości zaoferowania w postępowaniu urządzenia, którego okres użytkowania, liczony od
dnia pierwszego wydruku na urządzeniu, przekracza 24 miesiące na dzień składania ofert.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż opisane w kryterium oceny ofert „Wiek urządzeń” w
rozdz. XVIII ust. 3 pkt. 2 SWZ zasady oceny należy rozumieć zgodnie z poniższym:
a) jako urządzenia fabrycznie nowe należy rozumieć urządzenia, które nigdy nie były
używane,
b) jako urządzenia używane nie starsze niż 12 miesięcy należy rozumieć urządzenia,
których okres użytkowania, liczony od dnia pierwszego wydruku na urządzeniu, nie
przekracza 12 miesięcy na dzień składania ofert,

c) jako urządzenia używane starsze niż 12 miesięcy należy rozumieć urządzenia, których
okres użytkowania, liczony od dnia pierwszego wydruku na urządzeniu, przekracza 12
miesięcy na dzień składania ofert (z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać 24
miesięcy).
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dla urządzenia Typ I i Typ II dla parametru: Rozdzielczość w pionie i
poziomie dla drukarki: czy Zamawiający dopuszcza dla drukarki rozdzielczość albo
1800x600 dpi, albo 1200x1200 dpi ? Czy jednak sprzęt ma oferować ustawianie i wybór
dla obu rozdzielczości ?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że dla urządzeń wielofunkcyjnych typ I i II wymaga dostępności
rozdzielczości 1800x600 dpi lub 1200x1200 dpi.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dla urządzenia Typ I i Typ II dla parametru: "szybkość skanowania"
dopuszcza sprzęt o szybkości min. 150 stron A4 na minutę (strony formatu A4, przy
rozdzielczość wymagana: 600 x 600 dpi ?
Odpowiedź nr 3:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie wymagań minimalnych dla urządzeń
wielofunkcyjnych typ I i II w ten sposób, że:
a) w załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy – Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w pkt. 16 ppkt. 1 „Urządzenie
wielofunkcyjne typ I – 1 sztuka” dla parametru „Szybkość skanowania” pozycja „Wymogi
minimalne” otrzymuje brzmienie: „min. 150 oryginałów na minutę”;
b) w załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy – Opisie przedmiotu
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w pkt. 16 ppkt. 2 „Urządzenie
wielofunkcyjne typ II – 5 sztuk + 1 sztuka opcjonalnie (prawo opcji)” dla parametru
„Szybkość skanowania” pozycja „Wymogi minimalne” otrzymuje brzmienie: „min. 150
oryginałów na minutę”;
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza dla urządzenia TYP IV - dobre urządzenie o wadze nie
więcej niż 39 kg ? (aktualnie jest w OPZ: 30 kg)
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie wymagań minimalnych dla urządzenia
wielofunkcyjnego typ IV w ten sposób, że w załączniku nr 1 do Projektowanych
postanowień umowy – Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ w pkt. 16 ppkt. 4 „Urządzenie wielofunkcyjne typ IV – 1 sztuka” dla parametru
„Waga” pozycja „Wymogi minimalne” otrzymuje brzmienie: „nie więcej niż 39 kg ”;
Pytanie nr 5:
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż poprzez wymóg "Zabezpieczenie poufności
wydruków i kopii, poprzez zwalnianie prac po identyfikacji użytkownika przy pomocy
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karty elektronicznej lub kodu PIN" Zamawiający oczekuje uruchomienia identyfikacji
użytkownika przy każdej z maszyn co najmniej za pomocą 4 cyfrowego kodu PIN.
Odpowiedź nr 5:
W przypadku zabezpieczenia poufności wydruków i kopii poprzez kod PIN Zamawiający
wymaga zastosowania minimum 3 cyfrowego kodu PIN, ustalanego odrębnie dla każdego
użytkownika. Zamawiający wyjaśnia przy tym, że wymagane zabezpieczenie poufności
wydruków i kopii, poprzez zwalnianie prac po identyfikacji użytkownika przy pomocy
karty elektronicznej lub kodu PIN, musi być zastosowane kompleksowo do obsługi
procesu obsługi urządzeń przez użytkowników, to jest dla wszystkich urządzeń będzie
zastosowana jedna ze wskazanych możliwości zabezpieczenia wydruku. W przypadku
zastosowania identyfikacji poprzez karty elektroniczne, jedna karta danego
użytkownika musi obsługiwać wszystkie urządzenia, także w przypadku wydruków
podążających, to jest zlecanych do wydruku na konto użytkowania, z możliwością
wydruku na dowolnym urządzeniu. Analogicznie w przypadku zabezpieczenia kodem
PIN. Nie dopuszcza się rozwiązań wymagających obsługi urządzeń przez użytkowników
przy użyciu więcej niż jednej karty czy tez karty i kodu PIN.
Zamawiający zastrzega przy tym, że w przypadku zabezpieczenia poprzez karty
elektryczne wymaga zapewnienia kart w standardzie 13,56 MHz MiFare,
kompatybilnych z kontrolą dostępu Zamawiającego.
Pytanie nr 6:
Wnosimy o wykreślenie zapisu: "Możliwość samodzielnej rejestracji identyfikatorów
zbliżeniowych bezpośrednio przy urządzeniu (...)
Odpowiedź nr 6:
Zamawiający nie dopuszcza zmian w opisanym zakresie.
Pytanie nr 7:
Czy wszystkie urządzenia (12 sztuk z zamówienia podstawowego i ewentualnie 2 szt. z
zamówienia opcjonalnego) mają być wpięte do systemu zarządzania i ma być
zapewniona dla nich licencja, tak aby były zablokowane za pomocą kodu PIN?
Odpowiedź nr 7:
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga zapewniania systemu kontroli wydruku dla wszystkich
urządzeń objętych zamówieniem, w tym zamówieniem opcjonalnym, Analogiczny wymóg
dotyczy druku podążającego.
Pytanie nr 8:
Dot. umowa i opz pkt. 3 opcje "Dla oszacowania wartości zamówienia opcjonalnego
przyjęto okres 20 miesięcy." Czy Zamawiający potwierdza i deklaruje iż ew. zamówienie
uzupełniające złoży w czasie do 4 miesięcy od startu umowy, a po upływie ww. okresu
nie będzie już uruchamiał prawa opcji? Pytanie ma związek z ekonomicznością
finansowania dodatkowych urządzeń, fabrycznie nowych - jeżeli okres ich spłaty
wynosiłby nie 20 miesięcy, a ewentualnie 12 miesięcy, co jest ważne dla poprawnej
wyceny przez oferenta.
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Odpowiedź nr 8:
Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z SWZ będzie uprawniony skorzystać z prawa opcji przez cały
okres realizacji umowy, w zależności od bieżących potrzeb. Okres 20 miesięcy realizacji
zamówienia opcjonalnego przyjęto na potrzeby oszacowania niniejszego postępowania i
maksymalnej wartości umowy, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb Zamawiającego w chwili
wszczęcia postępowania.
Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający akceptuje dostawę sprzętu i oprogramowania i rozpoczęcie
świadczenia usług od dnia 9 października 2021 r., czyli od soboty, mając na uwadze iż
dzień 10 października 2021 r to niedziela? Ewentualnie zmianę SIWZ i dopuszczenie
dnia 11 października 2021 r. poniedziałek.
Odpowiedź nr 9:
Zamawiający dokonuje zmiany terminu dziennego rozpoczęcia świadczenia usług na dzień 11
października 2021 r. i w związku z powyższym dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:
a) w rozdz. IV SWZ -Termin wykonania zamówienia ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Rozpoczęcie świadczenia usług od dnia 11 października 2021 r.”
b) w załączniku nr 1 do SWZ – PPU w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
”Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu 11 października 2021 r.”
c) w załączniku nr 1 do PPU – OPZ, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w pkt. 1 ostatnie zdanie
otrzymuje brzmienie: ”Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w dniu 11 października 2021
r.”
Pytanie nr 10:
W wzorze umowy par. 6 Rozwiązanie umowy pkt.5. o treści "W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. "Prosimy Zamawiającego o wylistowanie
przesłanek (katalogu zamkniętego) uprawniających Zamawiającego do rozwiązania
umowy. Informujemy iż dla Wykonawcy inwestycja w nowy sprzęt i oprogramowanie
jest dopiero ekonomiczna jeśli przebieg najmu odbywa się zgonie z założeniem
czasowym tego najmu
Odpowiedź nr 10:
Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany zapis PPU stanowi przesłankę ustawową opisaną w
art. 456 ust. 1 pkt. 1 uPzp i literalnie odwołuje się do okoliczności, której nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym
zakresie.
Pytanie nr 11:
Wnosimy o wykreślenie zapisu: "System musi obsługiwać urządzenia minimum 7
producentów urządzeń kopiująco-drukujących" z uwagi na charakter niniejszej dostawy,
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czyli najem urządzeń z odpowiednim oprogramowaniem, wszystko dostarczane przez
jednego wykonawcę na 24 miesiące.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w ten sposób, iż w załączniku nr 1 do Projektowanych
postanowień umowy – Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ z rozdziału pn. Minimalne wymagania systemu kontroli wydruku wykreśla wymóg,
iż System musi obsługiwać urządzenia minimum 7 producentów urządzeń kopiującodrukujących.
Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje wymogi dotyczące systemu druku
podążającego opisane w załączniku nr 1 do Projektowanych postanowień umowy –
Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w rozdz. pn.
Minimalne wymagania w zakresie systemu druku podążającego, wskazując, iż System
druku podążającego winien zapewniać możliwość zlecenia wydruku przez każdego
użytkownika do zdefiniowanego konta danego użytkowania i zrealizowania tego
wydruku z konta na dowolnym urządzeniu wybranym przez użytkowania, spośród
urządzeń objętych zamówieniem.
Wobec powyższych zmian Zamawiający działając na zasadzie art. 284 ust. 3 i 4 uPzp Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 14 września 2021 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia
ofert do dnia składania ofert do godz. 12:00.
Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
a) w rozdz. XIV SWZ „Termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XIII SWZ, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 14 września 2021 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
b) w rozdz. XV SWZ „Termin związania ofertą” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, to jest do dnia 13 października 2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp),
a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.”
Elektronicznie podpisany
JUSTYNA
przez JUSTYNA SOKOŁOWSKA
2021.09.08 19:21:00
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