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Tczew, 11.12.1018 

 

CI.130.13.2018 

 

Urząd Miejski 

Plac Piłsudskiego 1 

83-110 Tczew 

 

 

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Udostępnienie urządzeń kopiująco-drukujących 

wraz z zakupem i wdrożeniem dodatkowych licencji na oprogramowanie do zarządzania i 

monitorowania środowiska wydruku”, nr referencyjny: WZP.271.3.33.2018. Poniżej ich treść 

wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami. 

 

 

Pytanie 1: 

 

W treści SIWZ Zamawiający w punkcie 3.6 wraz z podpunktami wskazuje, że wymaga od 

wykonawcy na potrzeby realizacj i niniejszej umowy zatrudnienia minimum 2 osób, oraz 

zastrzega sobie prawo do weryfikacji niniejszych umów, wraz z zastrzeżeniem, że zasada ta 

dotyczyć będzie także podwykonawców. Zamawiający nie precyzuje jednak czynności, które 

wymagają takowej formy zatrudnienia. Opis w pkt 3.6.2 jest zdawkowy i nie wyczerpuje opisu 

czynności jakie obligują wykonawcę do zatrudniania osób na umowę o pracę. Proszę o 

doprecyzowanie jak ie konkretnie prace wymagają wskazanej formy zatrudnienia.  

Zamawiający nie wskazuje też z jakiego powodu wymaga do realizacji niniejszego zamówienia 

tylko/aż dwóch osób. 

Przykładowo: czy powierzenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcy (jednemu lub 

więcej) prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą oznacza spełnienie 

obowiązku zatrudnienia 2 osób? Czy zlecenie wykonania zamówienia w oparciu o jednego 

podwykonawcę działającego w formie spółki cywilnej (2osobowej), jest równoznaczne z 

delegowaniem do pracy 2osób zatrudnionych w formie umowy o pracę?  

 

Odp.1  

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie spełnienia warunku zatrudnienia ilości osób umową o 

pracę do 1 osoby.  
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Pytanie 2: 

 

Czy zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych przez siebie modeli urządzeń (po 

wykluczeniu 

cech spełnianych wyłącznie przez wskazane i użytkowane obecnie urządzenia) na urządzenia 

o równoważnych możliwościach technicznych w szczególności w odniesieniu do cech takich 

jak: obsługiwany format i rodzaj papieru, sposób wydruku (kolor/mono), rozdzielczość 

wydruku czy skanu, oraz podstawowych cech wydajności takich jak: maksymalne miesięczne 

obciążenie urządzeń? Przy zastrzeżeniu: Modele dostarczone przez wykonawcę będą 

wskazane na liście urządzeń zgodnych z systemem PaperCut wraz z licencjami niezbędnymi 

do obsługi dostarczonych urządzeń. Licencje dostarczone wraz z urządzeniami po okresie 

realizacji zamówienia stanowić będą własność Zamawiającego. 

 

Odp. 2  

Zamawiający zawarł minimalne parametry i wymogi oferowanych urządzeń. Oferenci maja 

prawo do zaoferowania urządzeń równoważnych lub lepszych jednocześnie spełniających 

wymagania w SIWZ.  

Zamawiający określił w SIWZ pkt. 3. 1.5 podpunkt 2 ) , co rozumie przez zgodność urządzeń z 

programem Papercut  i posiadanymi licencjami. Przez tryb Embeded Zamawiający rozumie 

instalację posiadanych licencji Papercut w urządzeniach drukujących, zapewniając pełną 

funkcjonalność  posiadanego systemu dostępnych na stronie producenta oprogramowania 

Papercut.  

 

Pytanie 3: 

 

Czy potwierdzeniem zdolności technicznych, w szczególności realizacji umów, które 

wymienione są w 5.5.1 pkt 3 może być referencja wykazana przez firmę wskazaną jako 

podwykonawca, któremu oferent zamierza powierzyć całość lub cześć prac związanych z 

realizacją przedmiotu zamówienia? 

 

Odp. 3  

Potwierdzeniem zdolności technicznych , w szczególności realizacji umów, które wymienione 

są w pkt.  5.5.1. SIWZ wymagana jest referencja Wykonawcy.  

Głównym zakresem obejmowania umowy  jest udostępnianie urządzeń drukujących wraz z 

obsługą serwisową, stąd wymaganie jest  przez Zamawiającego aby Wykonawca posiadał 

wymagane zdolności i doświadczenie.  
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Pytanie 4: 

 

W tabeli zamieszczonej w punkcie 3.1.14 SIWZ, Zamawiający wskazuje przewidywane 

miesięczne obciążenie dla posiadanych obecnie urządzeń, wraz ze wskazaniem ich 

lokalizacji, po zsumowaniu podanych prognoz łączna roczna liczba wydruków wynosi 

odpowiednio: 1420800 stron czarno-białych, oraz 148800 stron kolorowych. W formularzu 

ofertowym natomiast ujęto liczbę 800000stron w trybie mono, oraz 120000stron w trybie kolor. 

Proszę o wyjaśnienie skąd tak duża rozbieżność ilości szacowanych wydruków, oraz liczbie 

wydruków przyjętych do realizacji w formularzu ofertowym? 

 

Odp. 4 

Celem badania wartości  oferty Zamawiający przyjmuje wartości podane  w formularzu oferty. 

Oferenci  powinni kierować się tymi wartościami przy wyliczeniach . Różnica z szacunków 

wynika z ilości danych, jakie Zamawiający posiadał w latach ubiegłych.  

 

Pytanie 5: 

 

W formularzu ofertowym Zamawiający nie daje możliwości zróżnicowania kwot należnych za 

udostępnienie poszczególnych urządzeń, oraz nie daje możliwości zróżnicowania ceny w 

zależności od wydruku na danym typie urządzenia. Takie „zrównanie” ceny wydruku, w 

połączeniu z rozbieżnościami wskazanymi w pytaniu 4, znacząco utrudniają prawidłową, a w 

szczególności – dokładną kalkulację kosztów poniesionych przez wykonawcę w celu rzetelnej 

realizacji powierzonej usługi, koszt najmu jak i wydruku będzie znacząco różny w przypadku 

poszczególnych typów urządzeń. Czy jest to celowe działanie zamawiającego? 

Przykład: koszt udostępnienia urządzenia „TYP 4”, realnie jest znacznie wyższy niż „TYP 1”, 

jednakże koszt wydruku pojedynczej strony na urządzeniu „TYP 4” jest niższy niż na 

urządzeniu „TYP 1”. Uśrednianie tych różnic może znacząco wpłynąć na końcową wartość 

oferty. 

 

Odp. 5  

Zamawiający w formularzu określił kwotę za „Udostępnienie urządzeń kopiująco – 

drukujących”  jako sumę kwot za poszczególne urządzenia każdego typu.  

Ten parametr pozwala na sumowanie dowolnych wartości za poszczególne typy Oferentom. 

Zamawiający wprowadził cenę jednostkową  za wydruk czarno-biały oraz kolorowy celem 

klarownego systemu rozliczeń  oraz możliwości skalkulowania poniesionych kosztów przez 

Zamawiającego. 
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Pytanie 6: 

 

Pytanie 4 i 5 odnoszą się do kwestii prawidłowego wyliczenia wartości zamówienia, 

w połączeniu z zapisem zawartym w projekcie umowy w §4 „Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania całości zamówienia.” Jakie wartości 

powinien przyjąć oferent, oraz jakie wynagrodzenie otrzyma w przypadku znaczącego 

przekroczenia liczby wydruków względem wartości wskazanych w SIWZ? Czy obowiązuje tu 

limit wartości złożonej oferty, czy rozliczenie na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby 

wydruków? 

 

Odp. 6 

 Zamawiający uiści zapłatę za wszystkie wydrukowane strony z rzeczywistym wykorzystaniem 

urządzeń. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych opłat za przekroczenie szacowanych 

ilości.  

 

Pytanie 7: 

 

Jeżeli po stronie zamawiającego przez okres trwania umowy powstanie konieczność dostawy 

/ konfiguracji kolejnych urządzeń drukujących (kopiujących, lub skanujących, bądź urządzeń 

wielofunkcyjnych) – to na jakich zasadach Zamawiający zamierza zrealizować taką dostawę? 

Jeżeli dostawcą nowych / kolejnych urządzeń miałby być wykonawca – to czy cena wydruku 

pojedynczej strony, oprogramowania, oraz udostępnienia urządzeń i kosztu wydruku na nim 

będzie ustalana w powiązaniu z cenami wskazanymi w ofercie? 

 

Odp. 7  

Zamawiający nie przewiduje konieczności dostawy dodatkowych urządzeń , w obecnej liście 

urządzeń zawarte są wszystkie potrzeby Zamawiającego. Gdyby taka potrzeba zaistniała 

Zamawiający zmierzałby do zrealizowania dostawy na warunkach zawartych w umowie z 

Wykonawcą.  

 

Pytanie 8: 

 

Zamawiający wskazuje, że rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpić ma w dniu 01.01.2019, tj. 

w dniu ustawowo wolnym od pracy. Czy zamawiający zakłada udzielenie nieograniczonego 

dostępu do pomieszczeń przed okresem związania umową (tj. przed 01.01.2019) w celu 

instalacji i konfiguracji dostarczanego sprzętu? Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu, na jakich 
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zasadach i w jakich godzinach? 

 

Odp. 8  

Zamawiający przyjmuje rozpoczęcie  świadczenia usługi  z pierwszym dniem roboczym  od 

dnia 01.01.2019 r.  

 

Pytanie 9: 

 

W pkt 3.1.14 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieograniczonej liczby przenosin lub 

zmiany fizycznej lokalizacji instalacji sprzętu. Proszę o udzielenie informacji ile takowych 

zmian miało miejsce w przypadku roku poprzedzającego rok realizacji usługi objętej 

niniejszym postępowaniem, czy na dzień składania ofert Zamawiający jest w stanie określić 

limit lub ilość takowych zmian / zleceń do realizacji usług przenoszenia sprzętu, które 

zobowiązany będzie wykonać Wykonawca w ramach umowy? 

 

Odp. 9  

Zamawiający w obecnym roku dokonał 5 zmian lokalizacji urządzeń. Zamawiający określa 

limit na 10 zmian.  

 

Pytanie 10: 

 

W §4 projektu umowy, Zamawiający zawarł zapis o treści „Wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w budżecie 

miasta.” Jaka kwota została zabezpieczona w budżecie miasta? 

 

Odp. 10 

Zamawiający na niniejsze postępowanie zabezpieczył kwotę w wysokości 177.200, 00 zł 

brutto.  

 

 

 

Niniejsze Pismo stanowi część integralną SIWZ. 

 


