
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.018.2021.AL   Warszawa, dnia 13 września 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. 

 

Numeracja uwzględnia odpowiedzi na pytania 1-6 z dnia 21.07.2021 r. oraz na pytania 7-28 z dnia 29 lipca 2021 r. 

 

Pytanie 29:  
 
Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ;  Funkcje i Zabezpieczenia  
Zamawiający w części OPZ dotyczących maszyn TYPY A, B i C określa wymagane funkcje dotyczące implementacji 
standardu IEEE 802.3az: 
1. Praca interfejsu LAN w trybie ciągłym. W przypadku zaimplementowanej funkcji wyłączenia interfejsu w celu 
oszczędzania energii możliwość stałej dezaktywacji tej funkcji. 
2. Możliwość stałego wyłączenia standardu zarządzania energią EEE (IEEE 802.3az) 
Zamawiający formułuje wymagania tak, że możliwe jest zaoferowania urządzeń które: nie są wyposażone w standard 
IEEE 802.3az a praca interfejsu LAN odbywa się w trybie ciągłym lub urządzeń, które wyposażono w standard IEEE 
802.3az ale w których istnieje możliwość stałego wyłączenia powyższej funkcjonalności. 
Jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 28 z dnia 29 lipca 2021r. Zamawiający nieprecyzyjnie odniósł się do odpowiedzi 
na pytanie 12 co w naszej ocenie może spowodować niejasności na etapie oceny ofert. 
Z uwagi na powyższe wnosimy o wyjaśnienie: 
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń typów A, B i C, które nie są wyposażone w standard IEEE 
802.3az a praca interfejsu LAN odbywa się w trybie ciągłym? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń, które nie są wyposażone w standard IEEE 802.3az, ale w których 
jednocześnie interfejs LAN pracuje w trybie ciągłym. 

 

II. Działając na podstawie art. 137 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków 

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

z: 

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 16 września 2021 r., do godz. 11:00.”  

na:  

2. „Ofertę należy złożyć, w terminie do dnia 23 września 2021 r., do godz. 11:00.” 

 

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

z: 

1. „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 14 grudnia 2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia, 
w którym upływa termin składania ofert)”. 

na:  

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21 grudnia 2021 r. (90 dni licząc włącznie od dnia,  

w którym upływa termin składania ofert).” 

 

III. Zamawiający informuje również, że dokonał zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisanym w pkt II. 

IV. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 
 

                                                                                                    Dyrektor Generalny 
                                                                              
                                                                                                Najwyższej Izby Kontroli 
            
 
                                                                                                        /-/ Janina Bielak 

 

 


