
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.018.2021.AL   Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.            

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz wykonanie Systemu zarządzania wydrukiem w Centrali”. 

 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: 

 

Pytanie 1:  

Punkty 4.2.1 i 4.2.2 

Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczących urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego - w opisie 
zamówienia występują modele: Canon iRA 4545i, Canon iRA 5535i, Canon C5535i, Canon 4545 III. Każda litera lub też 
liczba w nazwie modelu urządzenia ma znaczenie pod kątem technicznych rozwiązań danego urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada następujące modele urządzeń wielofunkcyjnych: 

1. Canon iR-ADV 4545 III 

2. Canon  iR-ADV C5535 III 

 

Pytanie 2:  

Punkt 7.5.2. - "Musi być zamontowany na stałe w miejscach do tego przeznaczonym w urządzeniu wielofunkcyjnym. Nie 
może być podłączony za pomocą dodatkowych kabli, przyklejony, przyczepiony dodatkowymi elementami do urządzenia." 

Czy dla urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego ten wymóg będzie podtrzymany? Ingerencja fizyczna w 
urządzenia będące na stanie Zamawiającego a prawdopodobnie objęte odrębną umową gwarancyjną może skutkować 
utratą tejże gwarancji. 

Odpowiedź: 

Tak. Wymóg podłączenia czytników na stałe bez pomocy dodatkowych kabli zostaje podtrzymany. Urządzenia 
wielofunkcyjne Canon mają specjalne gniazdo, w którym można umieścić czytniki. Nie powoduje to ingerencji w 
urządzenie. 

 



 2 

Pytanie 3:  

Obsługa urządzeń; Punkt 19.1. - "System obsługuje zarówno urządzenia podłączone sieciowo, jak również połączone 
lokalnie poprzez USB. W przypadku urządzeń podłączonych poprzez interfejs lokalny, zakres danych pobieranych z 
urządzenia może być ograniczony do informacji gromadzonych w sterowniku urządzenia." 

Czy Zamawiający dopuści do instalacji agenta na stacjach roboczych wykorzystujących urządzenia połączone poprzez 
USB do monitorowania ich stanów ? 

Odpowiedź: 

Tak. W przypadku urządzeń podłączonych poprzez USB zamawiający dopuszcza instalację agenta na stacjach, do 
których jest podłączone urządzenie drukujące. 

 

Pytanie 4:  

Punkt 7.4.3.7. - "System musi posiadać możliwość przyjmowania prac skanowanych, które mają być przeprocesowane do 
formatów przeszukiwalnych poprzez skrzynki mailowe, hotfoldery oraz portal systemu." 

Czy w ramach tego wymagania Zamawiający oczekuje wdrożenia silnika OCR ? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie wymaga wdrożenia silnika OCR. 

 

Pytanie 5:  

Punkt 7.4.12.4. - "System musi posiadać możliwość automatycznej dystrybucji kolejek wydruków na stacje robocze 
użytkowników z ich personalizacją w obszarze domyślnej konfiguracji i przypisania do poszczególnych podsieci lub grup 
użytkowników." 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dystrybucji kolejek wydruku za pomocą polis domeny? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza dystrybucję kolejek wydruku za pomocą polis domeny. 

 

Pytanie 6:  

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 

"7.4.10. Rozliczanie na projekty 

7.4.10.1. System musi umożliwiać rozliczanie na projekty." 

Odpowiedź: 

Projekt to grupa osób. W momencie stworzenia projektu monitorujemy lub przydzielamy zasoby do wykorzystania. W 
trakcie projektu mamy możliwość monitorowania zużycia zasobów. 

 

 

 

     Dyrektor Generalny 

  Najwyższej Izby Kontroli 
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