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DIS-11/1-PN/63-2018       Rybnik, dnia 19.07.2018 r. 
 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

Dzierżawę kserokopiarek 
(zamówienie nr DIS-11-PN/63-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
z dnia 13.07.2018 r., nr 588931-N-2018 

 
W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 

Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 

Pytanie 1: „W opublikowanej dokumentacji postępowania brak jest specyfikacji technicznej urządzeń 
drukujących będących przedmiotem dzierżawy, brak jest również wskazania jaka liczba 
urządzeń ma zostać przez Zamawiającego wydzierżawiona. Prosimy o załączenie tej 
dokumentacji.” 

Odpowied ź 1: Informacje zawarte s ą w §1 wzoru umowy ( Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ). Zamawiaj ący nie wyznacza minimalnych parametrów wydajno ściowych. 
Zamawiaj ący oczekuje dostarczenia urz ądzeń laserowych, oraz trybu poufnego dla urz ądzeń 
formatu A3. Zmianie ulega zapis w §1 pkt2 wzoru umo wy (Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia ) na nast ępujący: 

 „2. Poszczególne kserokopiarki posiadaj ą nast ępujące właściwo ści: 
a) A3 laserowa, mono, drukarka, xero, sie ć, ADF, duplex, skan, fax, , mo żliwo ść ustawiania 
trybu wydruku poufnego przez poszczególnych u żytkowników za pomoc ą kodu PIN - 5 sztuk 
b) A4 laserowa, mono, drukarka, xero, sie ć, ADF, duplex, skan, fax - 30 sztuk 
c) A3 laserowa, kolor, drukarka, xero, sie ć, ADF, duplex, skan, fax, mo żliwo ść ustawiania 
trybu wydruku poufnego przez poszczególnych u żytkowników za pomoc ą kodu PIN - 1 
sztuka.” 

 
Pytanie 2:  „Czy Zamawiający posiada obecnie tożsamą usługę polegającą na dzierżawie kserokopiarek 

? Jeżeli tak to prosimy o podanie modeli oraz producentów obecnie posiadanych maszyn .” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dzier żawi kserokopiarki firmy RICOH, jednak nie wymaga pr opozycji 
dzier żawy kserokopiarek tej samej firmy. 
 
Pytanie 3:  „W przypadku posiadania tożsamej usługi zwracamy się z pytaniem czy podany o opisie 

zamówienia wolumen stron monochromatycznych jak i kolorowych został ustalony na 
podstawie zużycia, wynikającej z tej właśnie umowy. Jeżeli nie – prosimy o wskazanie w 
jaki sposób Zamawiający oszacował wnioskowany zakres ilościowy stron.” 



 

strona 2 z 3 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dokonał opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o dotychczasowe 
zużycie.  
 
Pytanie 4:  „Czy urządzenia będące przedmiotem dzierżawy będą miały połączenie sieciowe z siecią 

Internet lub LAN?” 
Odpowied ź 4: Urządzenia b ędą podł ączone tylko do sieci LAN. 
 
Pytanie 5: „ Kto będzie odpowiedzialny za zebranie liczników celem stworzenia comiesięcznego 

zestawienia ilości wydrukowanych kopii? Czy obowiązek ten będzie leżał po stronie 
Zamawiającego czy Wykonawcy?” 

Odpowied ź 5: Obowi ązek ten b ędzie le żał po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 6: „Czy Zamawiający dopuszcza instalację systemu monitorującego zdalnie liczbę wydruków 

oraz stan materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach będących przedmiotem dzierżawy?” 
Odpowied ź 6: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza tak ą możliwo ść. 
 
Pytanie 7:  „Czy z uwagi na zmiany wynikające z treści ustawy o RODO zamawiający nie wnosi w 

ramach wymagań formalnych z uwagi na gromadzenie danych na dyskach twardych , 
żadnych wymagań względem certyfikacji bezpieczeństwa przetwarzania informacji takich 
jak np. wdrożone certyfikaty ISO, certyfikat dostępu do informacji niejawnych etc.” 

Odpowied ź 7: W zakresie RODO Zamawiaj ącego i Wykonawc ę obowi ązują zapisy §11 wzoru 
umowy (Załącznik nr 3  do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) oraz ogólne przepisy w 
zakresie stosowania rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 9 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. 
 
Pytanie 8:  „Prosimy o sprecyzowanie czasu reakcji serwisowej – tj. maksymalny czas 24 godzin 

roboczych to czas będący ekwiwalentem 3 dni pracy w godzinach roboczych 7-15 . 
Prosimy o zmianę sposobu opisu tej części zamówienia, oraz podanie sposobu 
przyznawania punktów za wykonanie czynności serwisowych w danym przedziale  
czasowym . Prosimy również o dostosowanie czasów reakcji serwisowej do rzeczywistych 
realiów i możliwości technicznych.” 

Odpowied ź 8: Czasy usuni ęcia usterki opisane s ą w §2 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia).  Godziny robocze obejmuj ą całą dobę w dniach 
roboczych, tj. od 0:00 do 24:00 a nie godziny od 7: 00 do 15:00. 
 
Pytanie 9:  „Czy Zamawiający wyraża zgodę na oddelegowanie do jego dyspozycji urządzeń 

zastępczych o parametrach tożsamych lub wyższych w stosunku do urządzeń 
dzierżawionych?” 

Odpowied ź 9: W przypadku, gdy kserokopiarka b ędzie wymagała dłu ższej naprawy, Zamawiaj ący 
zgodnie z zapisami w §2 pkt2 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia),  dopuszcza tak ą możliwo ść. 
 
Pytanie 10: „Jakie maszyny zamawiający dopuszcza? Nowe czy poleasingowe?” 
Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie wymaga nowych maszyn. Wykonawca musi jednak zwróci ć 
uwagę na niezawodno ść ich pracy. 
 
Pytanie 11: „Jakie minimalne parametry mają spełniać urządzenia?” 
Odpowied ź 11: Zgodnie z odpowiedzi ą na pytanie nr 1.  
 
Pytanie 12:  „Czy podana ilość 8100000 stron to faktyczne założenie wynikające z poprzednich lat 

użytkowania czy zaokrąglenie, które może a nie musi być spełnione ?” 
Odpowied ź 12: Podane ilo ści kopii s ą szacowane.  
 
Pytanie 13:  „Jaki rodzaj dokumentów będzie drukowany? Proszę określić średnie zaczernienie 

druku/kopii większości dokumentów.” 
Odpowied ź 13: Najcz ęściej b ędą drukowane/kopiowane dokumenty tekstowe. Prosz ę przyj ąć 
średni stopie ń zaczernienia dla takich dokumentów.  
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Pytanie 14:   „Czy wszystkie maszyny będą znajdować się w jednej lokalizacji?” 
Odpowied ź 14: Maszyny b ędą znajdowa ć się w kilku budynkach Szpitala odległych od siebie  
o kilkadziesi ąt metrów.  
 
Pytanie 15 : „Czy można przedstawić ilości drukowanych stron średnio miesięcznie na urządzeniach A4 

mniejszych i osobno dla urządzeń A3” 
Chodzi o dopasowanie obciążalności maszyn. 

Odpowied ź 15: Do post ępowania przyj ęto miesi ęcznie: 5000 kopii A4 cz/b dla urz ądzeń A4 cz/b, 
15000 kopii A4 cz/b dla urz ądzeń A3 cz/b oraz 100 kopii A4 kolor dla urz ądzenia A3 kolor.  
 
Pytanie 16 :  >>W specyfikacji nie ma szczegółowych informacji nt. każdego urządzenia natomiast w 

projekcie umowy jest wpisane: 
  

Poszczególne kserokopiarki posiadają następujące właściwości: 
a) A3 mono, drukarka, xero, sieć, ADF, duplex, skan, fax - 5 sztuk 
b) A4 mono, drukarka, xero, sieć, ADF, duplex, skan, fax - 30 sztuk 
c) A3 kolor, drukarka, xero, sieć, ADF, duplex, skan, fax, możliwość ustawiania trybu 
wydruku 
(mono/kolor) dla poszczególnych użytkowników za pomocą kodu PIN - 1 sztuka<< 

          „Czy w związku z tym konieczny jest moduł faksu we wszystkich urządzeniach A4?” 
Odpowied ź 16: Tak, wszystkie urz ądzenia musz ą mieć moduł faksu. Dodatkowo Zamawiaj ący 
zwraca uwag ę na zmian ę, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.07.2018 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
 
             


