
 

                       

 

 Warszawa, 06.06.2022 r. 

 

Dotyczy: Najem drukarek - urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą ich serwisu oraz usługą 

polegającą na uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń.  

Znak sprawy: IBE/21/2022 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 2.  

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od 

uczestników postępowania dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy 

treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

 

PYTANIE 1 

„/…/ zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o możliwość zaproponowania urządzeń, które 

obsługują gramaturę papieru 52-300g, polegając na wieloletnim doświadczeniu, wiemy, iż jest to 

wystarczający parametr pozwalający na pracę bez jakichkolwiek zakłóceń. 

 

PYTANIE 2 

W załączniku nr 4. do SWZ w Opisie Przedmiotu zamówienia, w pkt 1.1 podpunkt 6 jest 

podane: „gramatura papieru nie gorsza niż w zakresie 40g/m2 do 256g/m2”. Czy dopuszczają 

Państwo mniejszy zakres gramatury np. dla urządzeń mono do A3 - 60-220g/m2 a dla urządzeń 

kolorowych A3 – 60-256g/m2? 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1 I PYTANIE 2:  

W związku z zadanymi pytaniami, Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SWZ,  

Opisie Przedmiotu Zamówienia, w następujący sposób: 

punkt 1.1.6 OPZ, otrzymuje brzmienie:  
„gramatura papieru: możliwość używania papieru o gramaturze 80g/m2 oraz 160g/m2” 
 
punkt 1.2.6 OPZ, otrzymuje brzmienie:  
„gramatura papieru: możliwość używania papieru o gramaturze 80g/m2 oraz 160g/m2” 
 
 

PYTANIE 3 

„Jakie są średnie miesięczne wolumeny wydruków z podziałem na kopie czarno białe i kolorowe 

bazując na 12 miesięcznej historii ?” 

 



 

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi statystyki dotyczącej okresu 12 miesięcy. Liczba 

wydrukowanych stron, obliczona na podstawie średniej miesięcznej, obejmującej średnią z trzech 

miesięcy: luty-kwiecień 2022, (wydruk oraz kopia formatu A3 oraz A4R jest równa dwóm stronom A4) 

liczby wydrukowanych stron w miesiącu wynosi: 

A4 cz/b: 21823 

A4 kol: 6556    

PYTANIE 4  

Czy w przypadku niewykorzystania kwoty wartości zamówienia, umowa może ulec przedłużeniu na 

kolejny rok aż do wyczerpania podanej kwoty brutto 132,837,66 zł?  

Odpowiedź: Tak, umowa może ulec przedłużeniu do wyczerpania kwoty 132,837,66 brutto. 

PYTANIE 5  

Co oznacza zapis w umowie w paragrafie 3 pkt. 3 „w przypadku wydrukowania innej ilości stron niż 

zakładana, miesięczną opłatę ustala się proporcjonalnie”. Czy można ustalić z Zamawiającym 

minimalną miesięczną ilość stron przewidzianą do wydruku na każdym urządzeniu? 

Odpowiedź: miesięczną opłatę ustala się proporcjonalnie co do ilości wydrukowanych stron. Z uwagi 

na fakt, że wartość jednostkowa wyceniona przez Wykonawcęw Formularzu ofertowym wynosi 1000 

sztuk wydruków czarno-białych/kolorowych, miesięczną wartość wynagrodzenia ustala się 

proporcjonalnie, mając za podstawę wartość jednostkową i rzeczywistą liczbę wydruków w 

poszczególnych kategoriach. Zamawiający nie przewiduje minimalnej ilości stron przewidzianej do 

druku na każdym urządzeniu. 

 

 

 

………..……………………………… 
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