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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę systemu druku 
wielobarwnego cyfrowego, znak postępowania: TZ/271/11/20. 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Na podstawie postanowień art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu (dalej: „SIWZ”), na które udziela 

następujących odpowiedzi: 

I. 

Numeracja pytań uwzględnia dotychczasowe pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi 

pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. (znak: 993200/271/IN-335/2020), zamieszczonym na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

Pytanie 2. 

Dot. Załącznik nr 1 do Umowy; 

Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuszcza urządzenia, które realizują automatyczny druk dwustronny w 

zakresie gramatur 52-300 g/m2 zamiast wymaganego 60-350 g/m2? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że nie dopuszcza urządzeń, które 

realizują automatyczny druk dwustronny w zakresie gramatur 52-300 g/m2 zamiast wymaganego 

60-350 g/m2 . 
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Pytanie 3. 

Dot. Załącznik nr 1 do Umowy; 

Czy Zamawiający w pkt. 8 dopuszcza urządzenia, których prędkość druku (ark. A4/min) wynosi 80?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że nie dopuszcza urządzeń, 

których prędkość druku (ark. A4/min) wynosi 80. 

 

Pytanie 4. 

Dot. Załącznik nr 1 do Umowy; 

Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuszcza urządzenia, które posiadają cierny system podawania 

papieru z funkcją rozdmuchu arkuszy celem minimalizacji pobrania kilku kartek jednocześnie wraz 

z wbudowanym systemem wykrywającym ewentualne pobrania kilku arkuszy jednocześnie?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że nie dopuszcza urządzenia, które 

posiadają cierny system podawania papieru z funkcją rozdmuchu arkuszy celem minimalizacji 

pobrania kilku kartek jednocześnie wraz z wbudowanym systemem wykrywającym ewentualne 

pobrania kilku arkuszy jednocześnie. 

 

Pytanie 5. 

Dot. Załącznik nr 1 do Umowy; 

Prosimy Zamawiającego o formalną definicję oraz szczegółowe oczekiwania co do gwarancji na 

przedmiot zamówienia.  

Uzasadnienie: elementy cyfrowych maszyn arkuszowych (systemach druku wielobarwnego 

cyfrowego) można podzielić na dwie kategorie: 

- elementy niezużywające się np. obudowa, ekran, które mogą być objęte gwarancją  

- elementy zużywające się, ulegające eksploatacji wraz z pracą maszyny np. tonery, bębny 

światłoczułe, które nie są i nie mogą być objęte gwarancją, a ich wymiany realizowane są w 

ramach różnych modeli kontraktów na obsługę serwisową. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że gwarancją muszą być objęte wszystkie elementy urządzenia z 

wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych, elementów, które zużywają się podczas eksploatacji i 

mają z góry określoną przez producenta żywotność, np.: toner, bęben światłoczuły . 

Dodatkowo, Zamawiający informuje, że w przypadku gdy np. bęben światłoczuły zużyje się przed 

standardową „żywotnością” to powinien być wymieniony w ramach gwarancji. 
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Pytanie 6. 

Dot. Załącznik nr 1 do Umowy; 

Czy materiały eksploatacyjne np. tonery będą kupowane przez Zamawiającego w ramach 

kontraktu serwisowego opartego o rozliczanie za zrealizowane kopie czy po ustalonych w dalszym 

toku postępowania cenach z butle? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że zakup materiałów 

eksploatacyjnych będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 

 

Pytanie 7. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, § 5 pkt. 4 „W okresie trwania gwarancji, w ramach 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do: (…) 3) 

wykonywania w okresie trwania gwarancji wymaganych przez producenta Urządzenia przeglądów 

(…)” 

Prosimy o informację co z materiałami i częściami eksploatacyjnymi (bębny, nośniki, listwy, rolki 

itp.) normalnie zużywającymi się podczas eksploatacji urządzenia, które przy okazji przeglądów 

mogą być wymieniane? Czy Zamawiający pokryje koszty takiej wymiany?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz udziela wyjaśnień, że zakup materiałów 

eksploatacyjnych będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 

 

Pytanie 8. 

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy, § 5 pkt. 4 „W okresie trwania gwarancji, w ramach 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do: (…) 2) 

dokonywania napraw usterki i/lub usuwania awarii, (…)” 

Co w sytuacji kiedy usterka lub awaria urządzenia jest z winy użytkownika, czy Zamawiający 

pokryje koszty przywrócenia urządzenia do poprawnego funkcjonowania? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz udziela wyjaśnień, że , w sytuacji kiedy 

usterka lub awaria urządzenia jest z winy użytkownika Zamawiający zleci wykonanie naprawy. 
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Pytanie 9. 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy na obsługę serwisową urządzenia w 

odpłatności za wydruki (wszystkie materiały i części eksploatacyjne z wyłączeniem papieru są 

wliczone w cenie strony? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz udziela wyjaśnień, że, Zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy na obsługę serwisową po upływie terminu obowiązywania gwarancji 

na urządzenie.  

Powyższe będzie przedmiotem odrębnego postepowania.  

 

Pytanie 10. 

Czy jest możliwość dokonania oględzin miejsca gdzie urządzenie będzie zainstalowane w celu 

wykonania wstępnej oceny miejsca instalacji i określenia środowiska w jakim urządzenie miałoby 

pracować? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że nie przewiduje możliwości 

dokonania oględzin miejsca gdzie urządzenie będzie zainstalowane, z uwagi na to, że jest to hala 

produkcyjna, a miejsce instalacji zostanie wskazane w dniu dostawy. 

 

Pytanie 11. 

Załącznik nr 1 do Umowy - Wymagania techniczno-użytkowe systemu druku wielobarwnego 

cyfrowego, Pkt. 15 Funkcjonalność odseparowywania kolejnych prac od siebie za pomocą metryki 

zawierającej m.in. nazwy plików (Job ticket) pomiędzy pracami . 

Prosimy o bardziej szczegółowe doprecyzowanie oczekiwanej funkcjonalności. Czy funkcjonalność 

metryki zawierającej np.: nazwę pliku + możliwość zawarcia dodatkowych informacji na temat 

danej pracy, dotyczy prac kolejkowanych na ripie, czy też musi być nadrukowywana przy druku 

pracy?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz udziela wyjaśnień,  że funkcjonalność metryki 

zawierającej np.: nazwę pliku + możliwość zawarcia dodatkowych informacji na temat danej 

pracy, nie musi być nadrukowywana przy druku pracy. 

 

Pytanie 12. 

Załącznik nr 1 do Umowy - Wymagania techniczno-użytkowe systemu druku wielobarwnego 

cyfrowego, Pkt. 21 Wykonywanie wydruków z pominięciem kontrolera druku (instalacja drukarki 
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w systemach Windows 7, 10 oraz Windows Server 2008 R2) – wykonywanie bezpośredniego 

wydruku z PDFa z wykorzystaniem bufora wydruku systemu operacyjnego Windows 

Bezpośredni wydruk na drukarkę wyposażoną w zewnętrzny kontroler druku jest niemożliwy, 

wydruk zawsze musi przechodzić przez zewnętrzy kontroler. Czy Zamawiający dopuści 

rozwiązanie, w którym wydruk z komputerów na których zainstalowana jest drukarka (systemy 

Windows 7, 10 i Server 2008 R2) będzie przechodzić w sposób transparentny przez kontroler 

druku (wszystkie ustawienia są robione w sterowniku na komputerze i operacje na kontrolerze nie 

są wymagane)? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ oraz informuje, że dopuszcza rozwiązanie w 

którym wydruk z komputerów na których zainstalowana jest drukarka (systemy Windows 7, 10 i 

Server 2008 R2) będzie przechodzić w sposób transparentny przez kontroler druku (wszystkie 

ustawienia są robione w sterowniku na komputerze i operacje na kontrolerze nie są wymagane). 

 

II. 

Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert, wyznaczony na 6 maja 2020 r. do 
godz. 10:00, tj.: 

1. termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 10:00. 

2. termin otwarcia ofert wyznaczony został na 8 maja 2020 r. na godz. 13:00. 

 

 

 

 

     
 Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego 

             Ligia Kozłowska 

 


