Warszawa, 19 marca 2019 r.
DAG-SZP.262.7.2019
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 4/19/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. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących
treści SIWZ:
Pytanie 1:
Dotyczy: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wymagania odnośnie parametrów dostarczonych
urządzeń wielofunkcyjnych
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń realizujących zadanie skanowania do
skrzynki użytkownika oraz wymagane funkcjonalności skrzynek użytkownika — z wyłączeniem
możliwości kopiowania pomiędzy skrzynkami - poprzez inne aplikacje wbudowane w maszynę?
Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności postępowania przy jednoczesnym utrzymaniu
wymaganych funkcjonalności.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na realizacje zadań skanowania do skrzynki użytkownika za
pomocą innej aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
Pytanie 2:
Dotyczy: Urządzenia w prawie opcji
Zamawiający w Formularzu Cenowym (załącznik nr 3) wymaga podania min. nazwy i modelu
oferowanych urządzeń (łącznie dla zamówienia podstawowego i prawa opcji) jednocześnie w
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1), ppkt o) Wymagania odnośnie
parametrów dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiający dopuszcza w przypadku prawa

opcji urządzenia nowsze lub używane o parametrach nie gorszych niż w zamówieniu podstawowym
jednak nie starsze niż 12 miesięcy ... co sugeruje dowolność modelu dla prawa opcji. Wnosimy o
wyjaśnienie czy:
a) W Formularzu cenowym (załącznik nr 3) Zamawiający uzna za wystarczające wpisanie modelu
urządzenia z zamówienia podstawowego?
b) Potwierdzenie czy dla zamówienia z prawa opcji Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie
parametrów technicznych dla urządzeń określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(Załącznik Nr 1)?
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że uzna za wystarczające wpisanie modelu urządzenia z zamówienia
podstawowego. W przypadku prawa opcji Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie parametrów
technicznych dla urządzeń określonych w SOPZ. Wszystkie urządzenia z prawa opcji powinny być tego
samego producenta i modelu.
Pytanie 3:
Str. 61 SIWZ punkt 5 - Ten punkt jest błędny - chyba brakuje znaku „% „
5. Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niż określony w ust. 2 i 3,
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 wynagrodzenia brutto,
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że nastąpiła omyłka pisarska. Jednocześnie Zamawiający dodaje
znak %, a § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Za każdy inny przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, niż określony w ust. 2 i 3,
Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 2 % wynagrodzenia
brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”
Pytanie 4:
Dotyczy: Formularz Cenowy (Załącznik Nr 3); Tabela nr 1
Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający wymaga podania wartości do 3 miejsc po przecinku tylko
— zgodnie ze wskazaniem odnośnika (*) - dla Produktu „wydruk 1 strony A4 w czerni i bieli”?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymaga podania wartości do 3 miejsc po przecinku dla wszystkich
produktów wskazanych w tabeli nr 1 poz. 1-2 formularza cenowego.
Pytanie 5:
Dotyczy: Formularz Cenowy (Załącznik Nr 3): Tabela nr 1
Prosimy o wyjaśnienie, w którym miejscu Tabeli Nr 3 należy ująć koszt dzierżawy urządzeń z
zamówienia podstawowego a w którym koszt dzierżawy urządzeń z prawa opcji.
Aktualna propozycja Tabeli nr 1 — dzierżawa sprzętu — nie jest precyzyjna w tym zakresie i nie określa
miejsca wpisania kosztów dzierżawy sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że rozliczenie za usługę dzierżawy będzie wykonywane na podstawie ilości
wydrukowanych stron czarno-białych i kolorowych w formacie A4 i A3.
Pytanie 6:
Dotyczy: Prawo opcji
Prosimy o określenie, który zapis jest wiążący dla oferenta.
a) 4.3 prawo opcji, o którym mowa w pkt 3.3. SIWZ — w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia
pisemnego zamówienia. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji przez 12 miesięcy od dnia
podpisania Umowy?
b) 3.5 Uruchomienie prawa opcji następuje poprzez złożenie oświadczenia woli w przedmiocie
skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający przewiduje możliwość
skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego. Zamawiający oświadcza,
iż z prawa opcji skorzystanie później na 30 dni przez zakończeniem Umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do skorzystania z prawa opcji wielokrotnie nie przekraczając sumarycznie ilości
przewidzianej w prawie opcji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wiążący jest zapis punktu 4.3. SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonał
stosownej zmiany punktu 3.5. SIWZ.
Pytanie 7:
W części dotyczącej skanowania jest zapis ”szyfrowany wydruk PDF”. Proszę o potwierdzenie czy ten
zapis należy rozumieć „skanowanie do szyfrowanego pliku PDF”?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis ”szyfrowany wydruk PDF” należy rozumieć jako możliwość
zaszyfrowania plików pdf, czyli plików zabezpieczonych hasłem.
Pytanie 8:
Funkcjonalność skrzynek użytkownika. Prosimy o usunięcie tego wymagania. Część wymaganych
funkcjonalności (np. ponowny wydruk) jest obsługiwany przez system kontroli dostępu, część przez
inne funkcje urządzenia (wysyłanie email/FTP/SMB), a część jest praktycznie nieużywana (łączenie,
kopiowania między skrzynkami)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.
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