
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.018.2021.AL   Warszawa, dnia 29 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”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 135 ust. 1 oraz art. 137 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 i wprowadza zmiany w jej treści, tj.: 

 

Numeracja uwzględnia odpowiedzi na pytania 1-6 z dnia 21.07.2021 r. 

 

Pytanie 7:  
Zwracam się z pytaniem czy Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia w ramach jednego modelu były 
od tego samego producenta? 

Co z tym idzie, czy zgadza się aby urządzenia A3 pochodziły od jednego producenta a urządzenia A4 od innego 
producenta? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający zgadza się żeby urządzenia A3 pochodziły od jednego producenta a urządzenia A4 od innego 
producenta. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 6.6 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ: 
 
z: 
 
6.6. Dostarczony sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta, być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 

roku i nie może znajdować się na liście „end-of-sale” lub/oraz „end-of-support” producenta oraz musi być 
pozyskany z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 

 
na: 
 
6.6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2021 roku i nie może znajdować się  

na liście „end-of-sale” lub/oraz „end-of-support” producenta oraz musi być pozyskany z oficjalnego 
kanału dystrybucyjnego producenta. 
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Pytanie 8:  

7.3.3. Czy zamawiający dopuści prędkość wydruków 35 str.A4/min simplex a w dupleksie 17 str. A4/min.?. Żądane przez 
zamawiającego 32str.dwustronnie wskazywały by na jednego producenta a i trzeba by zaproponować dużo droższe  
i mocniejsze urządzenie. 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis. Ze względu na specyfikę pracy i politykę środowiskową wdrożoną w NIK 
Zamawiający większość dokumentów drukuje w duplexie. 

 

Pytanie 9:  

7.3.5. Czy zamawiający dopuści urządzenie z panelem dotykowym 7 cala , nie jest to duża różnica a pozwoli na 
zaproponowanie dobrego nie drogiego rozwiązania? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z 7 calowym panelem. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.5 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ: 
 
z: 
 
7.3.5 Panel sterowania dotykowy, kolorowy, 8-calowy w języku polskim – wartość maksymalna 
 
na: 
 
7.3.5. Panel sterowania dotykowy, kolorowy, 7-calowy w języku polskim – wartość minimalna 

 

Pytanie 10:  

7.3.21. Pojemność wszystkich kaset w standardzie urządzeniu ma zawierać 500 arkuszy? 

Odpowiedź: 

Tak, suma wszystkich kaset ma wynosić 500 arkuszy. 

 

Pytanie 11:  

7.3.25. Czy zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnych wymiarach ( szer/dł/wys) 550x577x736,6? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza takie urządzenia o wymiarach do (szer/dł/wys) 600mm/660mm/750mm. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.25 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ: 
 
z: 
 
7.3.25 Wymiary (szer/dł/wys) 520mm/660mm/640mm – wartość maksymalna przy złożonym urządzeniu 
 
na: 
 
7.3.25 Wymiary (szer/dł/wys) 600mm/660mm/750mm – wartość maksymalna przy złożonym urządzeniu 

 

Pytanie 12:  
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzęń Typ A, B i C, 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia z włączoną na stale obsługą standardu zarządzania energią IEEE 802.3az, bez 
możliwości jej wyłączenia? 
W urządzeniach zgodnych ze standardem IEEE 802.3az pobór mocy jest regulowany automatycznie w zależności  
od obciążenia sieci - gdy dane nie są przesyłane, porty komunikacyjne urządzenia przechodzą w stan uśpienia. 
Celem nadrżednym tego standadru jest zmniejszenie zużycia energii nawet o 50% przy zachowaniu pełnej 
kompatybilności z istniejącą infrastrukturą informatyczną użytkownika. Jest to zatem rozwiązanie jak najbardziej korzystne 
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dla Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis ze względu na zasady autoryzacji w sieci LAN Zamawiającego. 

 

Pytanie 13: 
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzenie Typ C, 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z procesorem 4-rdzeniowym 1 GHz zapewniającym drukowanie z prędkością 
35 stron na minutę w trybie dwustronnym?  

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z procesorem 4-rdzeniowym 1 GHz zapewniającym drukowanie z prędkością 35 
stron na minutę w trybie dwustronnym. 
  
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.1 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ: 
 
z: 
 
7.3.1 Procesor 1,2 GHz 
 
na: 
 
7.3.1.  Procesor 1 GHz 

 

Pytanie 14:  
Czy Zamawiający zaakceptuje panel sterowania dotykowy, kolorowy, 7-calowy w języku polskim? 

Odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

Pytanie 15:  
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzenie Typ C, 
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wadze 52 kg (razem z podajnikiem dokumentów)? 

 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenia o wadze do 55 kg. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.24 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ: 
 
z: 
 
7.3.24. Waga 45 kg 
 
na: 
 
7.3.24. Waga 55 kg 

 

Pytanie 16:  
Dotyczy Załącznika nr 1 opis przedmiotu Zamówienia, urządzęnie Typ C, 

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach (szer / głęb /wys): 550 mm / 508 mm / 745 mm (razem z 
podajnikiem dokumentów)? 

Odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11. 
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Pytanie 17:  
Dotyczy urządzenia Typ C 
Czy zapis w punkcie 7.3.5. Panel sterowania dotykowy, kolorowy, 8-calowy w języku polskim – wartość maksymalna jest 
prawidłowy? 
W specyfikacji podajecie państwo głównie wartości minimalne, a w tym przypadku jest wartość maksymalna. 

 

Odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

 

Pytanie 18:  
Dotyczy urządzenia Typ C 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia, które 
a) Cechuje się: 
7.3.22. Obsługiwaną gramaturą papieru 60 - 210/m2 
 
b) Posiada 
7.3.23. Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 210 g/m2 i formaty A5-A4 
7.3.13. Pojemność podajnika dokumentów 80 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 

 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z podajnikiem do 80 arkuszy i obsługiwaną gramaturą papieru 60 - 210/m2 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.3.13, 7.3.22 i 7.3.23 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 
do SWZ: 
 
z: 
 
7.3.13. Pojemność podajnika dokumentów 100 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 
7.3.22. Obsługiwana gramatura papieru 60 - 220/m2 
7.3.23. Podajnik boczny na 100 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 220 g/m2 i formaty A5-A4 
 
na: 
 
7.3.13. Pojemność podajnika dokumentów 80 arkuszy o gramaturze 80 g/m2 
7.3.22. Obsługiwana gramatura papieru 60 - 210/m2 
7.3.23. Podajnik boczny na 80 arkuszy (80 g/m2) obsługujący gramaturę 60 – 210 g/m2 i formaty A5-A4 

 

Pytanie 19:  
W pkt. 5.7 załącznika nr 1 do SWZ Zamawiający wymaga 60-miesięcznej gwarancji producenta urządzeń, natomiast  
w opisie poszczególnych urządzeń znajduje się zapis „gwarancja musi być świadczona przez autoryzowany serwis 
producenta”. Czy Zamawiający dopuści zatem 60 miesięczną gwarancję autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych?  

 

Odpowiedź: 
Nie. Gwarancja musi być świadczona przez producenta urządzeń. 

 

Pytanie 20:  
Dotyczy urządzenia typ A i urządzenia typ B: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego  
w pamięć SSD 128 GB? Pamięć SSD pozwala na szybszy zapis, przez co aplikacje wgrywane na lokalne dyski działają 
szybciej i stabilniej, oraz wykazuje się znacznie mniejszą awaryjnością niż pamięć HDD.  
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Odpowiedź: 

Nie. Zamawiający nie dopuści  urządzenia wyposażonego w pamięć SSD 128 GB. 

Pytanie 21:  

Dotyczy urządzeń typ A i typ B: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie skanujące dwustronnie z szybkością 140 
str/min? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie skanujące z prędkością 140 str/min. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.1.14 i 7.2.14 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  
do SWZ: 
 
z: 
 
7.1.14. Prędkość skanowania 160 str/min przy skanowaniu dwustronnym 
7.2.14. Prędkość skanowania 160 str./min przy skanowaniu dwustronnym 
 
na: 
 
7.1.14. Prędkość skanowania 140 str/min przy skanowaniu dwustronnym 
7.2.14. Prędkość skanowania 140 str./min przy skanowaniu dwustronnym 

 

Pytanie 22:  
Dotyczy urządzeń typ A, typ B oraz typ C: Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie bez obsługi protokołu IPP, pozostałe 
parametry zgodne z OPZ?  

 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści urządzenie bez obsługi protokołu IPP. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.1.26, 7.2.26 i 7.3.28 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 
do SWZ: 
 
z: 
 
7.1.26. Obsługiwane protokoły TCP/IP, LPD, IPP, Raw Port 9100, SMB, https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3 
7.2.26. Obsługiwane protokoły TCP/IP, LPD, IPP, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lub TLS,  

SNMP v3 
7.3.28. Obsługiwane protokoły TCP/IP, LPD, IPP, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lubTLS,  

SNMP v3 
 
na: 
 
7.1.26. Obsługiwane protokoły TCP/IP, LPD, Raw Port 9100, SMB, https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3 
7.2.26. Obsługiwane protokoły TCP/IP, LPD, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lub TLS, SNMP v3 
7.3.28. Obsługiwane protokoły TCP/IP, LPD, Raw Port 9100, SMB, http/https, FTP, SMTP, SSL lubTLS, SNMP v3 

 

Pytanie 23:  
Dotyczy urządzeń typ C: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w procesor 1,05 GHz?  

Odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 13. 

 

Pytanie 24:  
Dotyczy urządzeń typ C: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie wyposażone w 7calowy panel dotykowy?  
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Odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 

 

Pytanie 25:  
Dotyczy urządzeń typ C: czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wysokości 644mm? Różnica 4 mm będzie 
niezauważalna dla użytkownika.  

Odpowiedź: 
Tak. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11. 

 

Pytanie 26:  
Czy w zakresie systemu monitorowania Zamawiający dopuści system z panelem administracyjnym przez aplikacje 
zamiast panelu www?  

 

Odpowiedź: 
Nie. Panel WWW jest koniecznym wymaganiem. 

 

Pytanie 27:  
Dotyczy zapisu 7.4.12.5. Czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z zapisu „Zalogowany na urządzeniu użytkownik 
musi widzieć jednakowy układ przycisków funkcji drukowania oraz skanowania niezależnie od producenta.”? Ze względu 
na różny wygląd interfejsów u rożnych producentów często nie jest możliwe ustawienie identycznego układu. 

 

Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający nie zgadza się na zmiany w punkcie 7.4.12.5. 

 

Pytanie 28:  
Załącznik nr 1 - OPZ 
Dotyczy grupy urządzeń A,B, C 
Funkcje i zabezpieczenia 
"Możliwość stałego wyłączenia standardu zarządzania energią EEE (IEEE 802.3az)" 
Czy zamawiający dopuści urządzenia, nieposiadające standardu IEEE 802.3az? 
Wymaganie tego standardu może ograniczyć konkurencję a jego zmiana pozwoli złożyć oferty większej ilości 
wykonawców tym samym otrzymać lepszą ofertę. 

Odpowiedź: 
Nie. Patrz odpowiedź na pytanie nr 12. 

 
II. Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt 7.4.11.1 Opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  

do SWZ: 

 

z: 
 
7.4.11.1. System musi posiadać możliwość automatycznej archiwizacji prac drukowanych dla użytkowników, grup 
użytkowników lub urządzeń z możliwością dla administratora poprzez portal na filtrowanie użytkowników, ich prac, 
przeglądanie zawartości całych prac i zapisywanie do oryginalnego formatu. 
 
na: 
 
7.4.11.1. System musi posiadać możliwość automatycznej archiwizacji prac drukowanych dla użytkowników, grup 
użytkowników lub urządzeń z możliwością dla administratora poprzez portal na filtrowanie użytkowników, ich 
prac, przeglądanie zawartości całych prac i zapisywanie do formatu możliwego do przeglądania przez 
użytkownika. 
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III. W celu umożliwienia Wykonawcom przygotowania ofert Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust.6 ustawy 

Pzp dokonuje zmiany treści SWZ. Wyznaczony do dnia 9 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00 termin składania ofert 

ulega zmianie. Nowy termin składania ofert wyznacza się do dnia 12 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00. 

1. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XX.2 SWZ: 

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 r., do godz. 11:00.” 

 

3. Zamawiający wprowadza zmianę w treści punktu XVI.1:  

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 6 listopada 2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 9 listopada 2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

IV. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresach opisanych  

w niniejszej informacji. 

V. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 
 

 
Dyrektor Generalny 

 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
 

/-/ Janina Bielak 
 

 

 


