Warszawa, dnia 28.12.2018 r.
DAG-SZP.262.57.2018
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 38/18/PN) na usługi drukowania
świadczone w postaci "wydruku centralnego", wraz z dostawą licencji oprogramowania YSoft
lub równoważnego oraz dzierżawą urządzeń wielofunkcyjnych dla Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:
Pytanie 1:
Proszę o wprowadzenie zmiany w Załączniku nr 8 - Wzór umowy - § 5 ust. 3 tak, aby stanowił,
że miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu dzierżawy Sprzętu przez Zamawiającego,
zostanie obliczone na podstawie liczby faktycznie wykonanych kopii w danym miesiącu, jednak
nie będzie niższe niż obliczone na podstawie szacowanej ilości wydrukowanych stron miesięcznie
z formularza cenowego (5500 stron A4 mono, 6000kopii A4 kolor).
Odpowiedź:
Zamawiający poprawił ilości wskazane w formularzu cenowym pismem z dnia 19.12.2018 r.,
gdyż popełnił omyłkę pisarską przy przygotowywaniu treści SIWZ. Mając na uwadze poprawione
informacje, które odzwierciedlają aktualne średniomiesięczne ilości wydruków Zamawiający nie widzi
potrzeby, aby wprowadzać proponowane przez Wykonawcę postanowienie.
Pytanie 2:
Proszę o wprowadzenie zmian do SIWZ, załączników i umowy w taki sposób, żeby wynikało
z nich, że dzierżawa urządzeń w ramach prawa opcji oraz ich serwis będzie trwać 36 miesięcy
lub do czasu wykorzystania środków.

Zamówienie publiczne jest współfinansowane ze środków budżetu państwa, Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Odpowiedź:
Zamawiający objął dzierżawę 20 urządzeń prawem opcji, gdyż jest to część zamówienia, która nie jest
gwarantowana. Wobec powyższego Zamawiający nie może oświadczyć, że dzierżawa urządzeń
objętych prawem opcji będzie obowiązywała przez okres 36 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający
wyjaśnia, iż postanowienie § 1 ust. 7 Umowy stanowi, że dzierżawa Sprzętu oraz jego serwis będzie
trwać 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub do czasu wykorzystania środków, o których mowa
w § 5 ust. 1 Umowy (całkowite wynagrodzenie brutto odpowiadające cenie oferty). W przypadku
urządzeń dzierżawionych w ramach prawa opcji należy zastosować przywołane postanowienie
odpowiednio, tj. dzierżawa tych urządzeń trwać będzie od dnia realizacji prawa opcji (dostarczenia
i uruchomienia urządzeń) do dnia przypadającego 36 miesięcy po dniu zawarcia umowy lub do czasu
wykorzystania środków.
Pytanie 3:
Proszę o wyjaśnienie na jakich zasadach i w oparciu o jakie dane zostały oszacowane miesięczne ilości
wydruków wskazane w formularzu cenowych oraz o przedstawienie na to dowodów (wydruków,
odczytów w posiadanych urządzeń).
Odpowiedź:
Zamawiający obliczył średniomiesięczne ilości wydruków na podstawie średniej ilości wydruków
z ostatnich 6 miesięcy z wydruku podążającego (SafeQ). Jednocześnie Zamawiający poprawił ilości
wskazane w formularzu cenowym pismem z dnia 19.12.2018 r., gdyż popełnił omyłkę pisarską
przy przygotowywaniu treści SIWZ.
Pytanie 4:
Proszę o zmianę terminu składania ofert na 7 stycznia 2019 r.
Odpowiedź:
Termin składania i otwarcia ofert został zmieniony na dzień 14.01.2019 r., odpowiednio do godz. 12:00
i o godz. 13:00. Jednocześnie Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że w treści zmiany 5 w piśmie z dnia
19.12.2018 r. popełnił omyłkę pisarską, a datami wiążącymi są daty wskazane w niniejszym piśmie.
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