Warszawa, 19 listopada 2019 r.
KZGW/KIT/271/2019
KAK.281.22.2019(1)
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dzierżawa urządzeń drukujących
dla PGW WP KZGW na 3 lata”, KZGW/KIT/271/2019.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, (dalej:
„Zamawiający”), działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, informuje,
że udziela odpowiedzi na pytania oraz zmienia treść SIWZ w przedmiotowym postępowaniu zgodnie
z poniższymi odpowiedziami:
Pytanie 1
W treści wymagań, Zamawiający zapisał następujące parametry dla urządzeń:
• prędkość wydruku w mono 60 stron/minutę;
• minimalna szybkość kopiowania: 50 stron A4/minutę
Prosimy o informację, czy Zamawiający zaakceptuje zmianę wymaganej prędkości wydruku
na 50 stron/minutę dla formatu A4, identyczną jak wymagana dla prędkości kopiowania? Zmiana taka,
przy założeniu około 24000 stron realizowanych przez wszystkie urządzenia objęte usługą w ciągu
jednego miesiąca nie wpłynie w żaden sposób na ograniczenie ergonomii ich użytkowania,
jednocześnie możliwość zaoferowania urządzeń wolniejszych spowoduje realne ograniczenie kosztów
po stronie Wykonawcy, co też przełoży się bezpośrednio na oszczędności po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza prędkości wydruku mono poniżej 60 stron/minutę.
Pytanie 2
Zamawiający wymaga możliwości włączenia/wyłączenia/zmiany parametru limitu ilości stron
dla użytkowników i grup z możliwością przypisania określonych wartości dla poszczególnych
użytkowników lub grup użytkowników (komórki organizacyjne). Parametr/wartości te mogą być
różne dla różnych grup/użytkowników;
W przypadku nakładania limitów na użytkowników kluczową parametrem jest limit kwotowy, czyli
za jaką kwotę dany użytkownik, lub grupa może wydrukować. Limitowanie ilości wydruków wydaję
się dosyć abstrakcyjne, ponieważ każdy wydruk może wyglądać inaczej i mieć inną wartość
w zależności od zaczernienia.
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Czy Zamawiający dopuści system kontroli dostępu do urządzeń, w którym limity będą nakładane
na wartość możliwych do wykonania wydruków, a nie ich ilość?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu kontroli w którym limity będą nakładane na wartość
możliwych do wykonania wydruków, a nie ich ilość.
Zamawiający wymaga udostępnienia możliwości włączenia/wyłączenia/zmiany parametru limitu
ilości stron, lub przypisania limitu wartości wydruku dla użytkowników i grup, z możliwością
przypisania określonych wartości dla poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników
(komórki organizacyjne). Parametr/wartości te mogą być różne dla różnych grup/użytkowników.
Zmiana
W Opisie przedmiotu zamówienia, w rozdziale „Założenia do systemu CW”, podrozdziale „System
CW musi spełniać poniższe wymagania”, zmianie ulega wymóg jaki musi spełniać system CW.
Dotychczasowy zapis :
„możliwość włączenia/wyłączenia/zmiany parametru limitu ilości stron dla użytkowników i grup z
możliwością przypisania określonych wartości dla poszczególnych użytkowników lub grup
użytkowników (komórki organizacyjne). Parametr/wartości te mogą być różne dla różnych
grup/użytkowników”,
przyjmuje następujące brzmienie:
„możliwość włączenia/wyłączenia/zmiany parametru limitu ilości stron, lub przypisania limitu
wartości wydruku dla użytkowników i grup, z możliwością przypisania określonych wartości dla
poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników (komórki organizacyjne). Parametr/wartości te
mogą być różne dla różnych grup/użytkowników”.
Pytanie 3
Zamawiający wymaga, aby raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do
oprogramowania CW, generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok)
zawierający podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW — kopie, druki, skany oraz
możliwość zestawiania sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak
również ręcznie.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń
nie będzie miał możliwości sortowania?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania, w którym raport wykorzystywania
poszczególnych urządzeń nie będzie miał możliwości sortowania.
Zamawiający wymaga, aby raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW, podłączonych
do oprogramowania CW, generowany dla wybranego okresu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok),
zawierał podział na wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany.
Zmiana
W Opisie przedmiotu zamówienia, w rozdziale „Założenia do systemu CW”, podrozdziale „Raporty”
zmianie ulega następujący wymóg dotyczący raportów. Dotychczasowy zapis:
„raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW,
generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierający podział na
wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany oraz możliwość zestawiania
sortowania maszyn nie tylko po łącznej ilości, ale również po nazwie jak również ręcznie”,
przyjmuje następujące brzmienie:
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„raport wykorzystywania poszczególnych urządzeń CW podłączonych do oprogramowania CW,
generowany dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok) zawierający podział na
wykorzystywane funkcjonalności urządzeń CW – kopie, druki, skany”.
Pytanie 4
Zamawiający wymaga możliwości wymuszania druku mono/duplex/simplex/kolor dla różnych
rodzajów zdarzeń per user, per grupa, per urządzenie CW
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które będzie umożliwiało wymuszenie druku
mono/duplex/simplex/kolor dla grup, a nie konkretnie wskazanych urządzeń?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które będzie umożliwiało wymuszenie druku
mono/duplex/simplex/kolor dla grup, a nie konkretnie wskazanych urządzeń.
Zamawiający wymaga możliwości wymuszania druku mono/duplex/simplex/kolor dla różnych
rodzajów zdarzeń per user, per grupa.
Zmiana
W Opisie przedmiotu zamówienia, w rozdziale „Założenia do systemu CW”, podrozdziale
„Drukowanie” dotychczasowy zapis:
„możliwość wymuszania druku mono/duplex/simplex/kolor dla różnych rodzajów zdarzeń per user, per
grupa, per urządzenie CW”
przyjmuje następujące brzmienie:
„możliwość wymuszania druku mono/duplex/simplex/kolor dla grup”.
Pytanie 5
Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk
dla poszczególnych osób/grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd
za pośrednictwem strony www.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które będzie posiadało możliwość przyznawania praw dostępu
do całego modułu raportowego, a nie do określonych statystyk?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które będzie posiadało możliwość przyznawania praw dostępu
do całego modułu raportowego, a nie do określonych statystyk.
Zamawiający dopuszcza możliwość ustawienia praw dostępu do modułu raportowania z wglądem
za pośrednictwem strony www.
Zmiana
W Opisie przedmiotu zamówienia, w rozdziale „Założenia do systemu CW”, podrozdziale „Raporty”
zmianie ulega następujący wymóg dotyczący raportów. Dotychczasowy zapis:
„możliwość ustawienia praw dostępu do określonych statystyk dla poszczególnych osób/ grup
osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW”
przyjmuje następujące brzmienie:
„możliwość przyznawania praw dostępu do całego modułu raportowego dla poszczególnych osób/
grup osób/departamentów, którzy będą mogli mieć do nich wgląd za pośrednictwem strony WWW”.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzeń drukujących w mono z prędkością
55 stron/minutę zarówno w trybie jednostronnym jak i automatycznym dwustronnym przy
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rozdzielczości 1200 x 1200 dpi? Takie rozwiązanie zapewni wysoką wydajność maszyn również
w najczęściej stosowanym trybie duplex przy nieznacznym obniżeniu wymagania w trybie simplex.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza prędkości wydruku mono poniżej 60 stron/minutę.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza zmianę w Opisie
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ, polegającą na modyfikacji
podstawowego wymogu dla urządzeń wielofunkcyjnych. Dotychczasowy zapis:
„prędkość wydruku w mono 60 stron/minutę”,
przyjmuje następujące brzmienie:
„prędkość wydruku w mono minimum 60 stron/minutę”.
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostawia nie zmienione, obowiązują:
Termin składania ofert upływa w dniu 03.12.2019 r. o godz. 11:30.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 03.12.2019 r. o godz. 12:00.

Zatwierdził
z up. Dyrektor Departamentu Zamówień
Publicznych
Michał Wieloński
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