Warszawa, 25 listopada 2019 r.
KZGW/KIT/271/2019
KAK.281.22.2019(2)
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 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 w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z poniższymi
odpowiedziami:
Pytanie 7
Czy wspomniane przez Zamawiającego 5 urządzeń opcjonalnych wlicza się w sumę
11 podstawowych czy będą to urządzenia dodatkowe i w sumie może być ich nawet 16? Prośba
o uszczegółowienie.
Odpowiedź
Podstawowy zakres zamówienia obejmuje dzierżawę 11 urządzeń drukujących. W ramach prawa opcji
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w postaci dzierżawy dodatkowych 5 urządzeń.
Szczegółowy opis zastosowania prawa opcji znajduje się w punkcie 4.6 SIWZ.
Pytanie 8
Czy Zamawiający może potwierdzić, że podane spodziewane nakłady dotyczą każdego urządzenia jedenastu podstawowych i/lub dodatkowych pięciu ?
Odpowiedź
Nakłady dotyczą wydruków ze wszystkich urządzeń, czyli 11 dla zamówienia podstawowego,
a w przypadku skorzystania z prawa opcji, dla 16. Dodatkowe urządzenia zamówione z tytułu prawa
opcji nie powodują zmiany ogólnej ilości wydruków deklarowanych miesięcznie.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie Centralny Wydruk wraz z wszystkimi
funkcjonalnościami może być realizowany przez więcej niż jedno narzędzie/oprogramowanie?
Odpowiedź
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Zamawiający nie dopuszcza aby System CW składał się z kilku niezależnych i osobno zarządzanych
aplikacji.
Pytanie 10
Z formularza oferty wynika, że Zamawiający oczekuje rozliczenia per strona (click). W związku z
takim zapisem w formularzu oferty, czym kieruje się Zamawiający oczekując aby system miał
umożliwiać monitorowanie środowiska Użytkownikowi? Podstawowym założeniem usługi druku jest
to, że monitorowanie wskazanych parametrów przez Zamawiającego dokonywane jest przez
Usługodawcę na rzecz Zamawiającego. Prośba o uzasadnienie potrzeby monitorowania środowiska
przez Użytkownika systemu a nie Administratora Systemu ze strony Zamawiającego.
Odpowiedź
Monitorowanie środowiska ma być na poziomie Administratora Systemu ze strony Zamawiającego.
Pytanie 11
W jakim celu Użytkownik powinien posiadać informacje z systemu monitorowania urządzeń
w momencie monitorowania floty przez Usługodawcę dla Zamawiającego?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że ze strony Zamawiającego dostęp do informacji z systemu monitorowania
urządzeń posiadał będzie tylko Administrator w celu nadzoru i możliwości kontrolowania
Usługodawcy.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gdzie usługa monitorowania urządzeń realizowana będzie
przez inny system (oprogramowanie) niż System Kontroli Wydruku?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań składających się z kilku odrębnych programów,
które wymagają odrębnego Administrowania.
Pytanie 13
Czy funkcjonalność „scan” to mail (możliwość wpisania kilku adresatów, możliwość przeszukiwania
AD np. po nazwisku)” jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego w takiej właśnie formie?
Zaznaczamy, że ze względów bezpieczeństwa nie powinno się mieć możliwości wysyłania skanów
na inne adresy poczty elektronicznej niż adres zalogowanego użytkownika.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje wymagania w stosunku do funkcjonalności „Scan” to mail (możliwość
wpisania kilku adresatów, możliwość przeszukiwania AD np. po nazwisku)”. Obieg dokumentów
wewnątrz firmy nie stanowi naruszenia zasad bezpieczeństwa.
Pytanie 14
Czy Zamawiający wymaga aby każde urządzenie było wyposażone w finiszer zszywający
czy urządzenie ma posiadać taką funkcjonalność jako opcje?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby każde urządzenie było wyposażone w finiszer zszywający.
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.
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