
 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum                                     Warszawa, 17.01.2022 r.  

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

NIP 5260001312 REGON: 000860582 

 

Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem na  

„Dzierżawę i serwis urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych”  

sygn. ZN.26.1.8.2021 

 

Szanowni Państwo, 

 

działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

pytania, którego treść wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej: 

 

Pytanie nr 1   

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy strona trzecia dokumentu zatytułowanego: Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, dotyczy specyfikacji tylko urządzenia wielofunkcyjnego A3, czy może 

A3 i A4? Strona ta zatytułowana jest: Specyfikacja sprzętowa urządzeń – minimalna. 

Pytam, ponieważ nie jest to jasno określone, a dodatkowo w zapisie pojawiają się dwie sprzeczne cechy 

takie jak: 

• skaner kolorowy, jednoprzebiegowy, dwustronny z automatycznym, 

• rotacyjny automatyczny podajnik papieru do skanera na co najmniej 50 arkuszy  

 Powyższe cechy odnoszą się do dwóch różnych podajników. Ponieważ podajnik rotacyjny nie jest 

podajnikiem jednoprzebiegowym.  

Odpowiedź: 

Na stronie 3 dokumentu "Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia.pdf" oraz w kolejnych tabelach, 

znajduje się specyfikacja obejmująca parametry techniczne nieujęte w tabelach na wcześniejszych 

stronach, dotycząca zarówno urządzeń formatu A4 jak i formatu A3, tam, gdzie ma to zastosowanie. 

W szczególności:  

• "kaseta na papier w formacie A3" -- może być zainstalowana tylko w urządzeniu formatu A3; 

• "Rozmiar papieru | A6–A3, własny format papieru" -- dotyczy obu typów urządzeń w zależności 

od ich formatu; 

• "Opcjonalne podajniki papieru (obsługiwane) | Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-220 g/m² -- 

może być zainstalowana tylko w urządzeniu formatu A3. 

 

Pytanie nr 2   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z projektu umowy paragrafu 10 pkt 1? Pkt ten daje 

możliwość wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego bez żadnej przyczyny. Przy umowie dzierżawy 

jest to bardzo ryzykowne dla Wykonawcy. 

 

 



Odpowiedź: 

Postanowienie par. 10 ust. 1 zezwala na wypowiedzenie umowy za wypowiedzeniem zarówno 

Zamawiającemu, jak i Wykonawcy. Ryzyko takiego postępowania obciąża zarówno Zamawiającego, jak 

i Wykonawcę. Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie tego postanowienia.  

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu paragrafu 7 w sposób następujący: 

Jest: 

Wykonawca zapewnia, że w urządzenia, oprogramowanie/systemy, ani żadne inne produkty 

dostarczone przez Wykonawcę nie będą wbudowane jakiekolwiek mechanizmy lub urządzenia 

umożliwiające automatyczne przekazywanie, bez zgody Zamawiającego, jakichkolwiek danych poza 

infrastrukturę informatyczną Zamawiającego oraz że urządzenia, oprogramowanie/systemy i inne 

produkty będą wolne od szkodliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich czy 

oprogramowania szpiegowskiego. 

Propozycja: 

Wykonawca zapewnia, że urządzenia, oprogramowanie/systemy i inne produkty będą wolne od 

szkodliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich czy oprogramowania   

szpiegowskiego. 

Paragraf ten w naszej ocenie jest sprzeczny z wymaganiami stawianymi w OPZ, gdzie Zamawiający 

wymaga m.in.: przesyłanie online wszelkich zdarzeń dot. urządzenia do Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zapewnia, że w urządzenia, oprogramowanie/systemy, ani żadne inne produkty 

dostarczone przez Wykonawcę nie będą wbudowane jakiekolwiek mechanizmy lub urządzenia 

umożliwiające automatyczne przekazywanie, bez zgody Zamawiającego, jakichkolwiek danych poza 

infrastrukturę informatyczną Zamawiającego oraz że urządzenia, oprogramowanie/systemy i inne 

produkty będą wolne od szkodliwego oprogramowania, w tym wirusów, koni trojańskich czy 

oprogramowania szpiegowskiego. Zamawiający wraża zgodę na automatyczne przekazywanie danych 

niezbędnych dla systemu rozliczania kosztów wraz z systemem druku podążającego oraz systemu 

monitoringu stanu urządzeń. 

 

Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie serwerowe, które oferuje skanowaniem do WebDaV? 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na str. 4 Konta użytkowników oraz str. 5 sekcja C 

urządzenia powinny między innymi umożliwiać zapis plików skanów w folderze użytkownika 

autoryzowanego przez Active Directory. Wskazano w ten sposób jasno konieczność integracji z 

istniejącymi zabezpieczeniami oraz istniejącą strukturą folderów użytkowników. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie OCR serwerowe, które umożliwia przetworzenie dokumentów 

do JPEG, TIFF, PDF/A, PDF przeszukiwalny, XPS, DOCX/DOC, XLSX, XLS, PNG, bez formatu PPTX i będzie 

realizowany na serwerze a nie na samym urządzeniu? 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, o ile spełni ono wymagania wskazane w OPZ oraz wyjaśnione 

w odpowiedzi do pkt. 1 powyżej – konieczność integracji ze stosowanymi mechanizmami autoryzacji 

użytkowników (Active Directory) oraz istniejącą strukturą folderów. Oznacza to, że wynikowe pliki 

powinny być zapisywane w folderach użytkowników a dostęp do nich na każdym etapie przetwarzania 

zabezpieczony przez autoryzację w Active Directory. 

 

Pytanie nr 6 

Prosimy o informacji jaki dokładnie typ kart jest wykorzystywany przez Państwa w organizacji? 

Odpowiedź: 

Karty identyfikacyjne z wbudowanymi modułami komunikacji bezprzewodowej w standardzie RFID. 

 

Pytanie nr 7 

Czy zaakceptują Państwo rozwiązanie, które pozwala na tworzenie cenników na użytkownika i grupy 

użytkowników oraz urządzenia bez tworzenia cenników na jednostki organizacyjne.  

Odpowiedź: 

Proponowane rozwiązanie (rozliczenia dla użytkowników i grup) zostanie zaakceptowane. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o dokończenie wymogu „rozliczenie użytkownika/grupy/jednostki organizacyjnej z kosztów w 

zależności ……” 

Odpowiedź: 

Pełna treść wymogu to „rozliczenie użytkownika/grupy/jednostki organizacyjnej z kosztów w 

zależności od liczby wydrukowanych stron”. 

 

Pytanie nr 9 

Czy jako instytucja publiczna oczekują Państwo aby system zarządzania wydrukiem był zgodny z 

wymaganiami WCAG 2.1 – wsparcie dla obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami, co jest 

obligatoryjnym parametrem w sektorze publicznym? 

Odpowiedź: 

Oczekiwany przez Zamawiającego system zarządzający, z powodu konieczności zachowania 

bezpieczeństwa danych i ich poufności, nie ma być dostępny w Internecie a jedynie w sieci lokalnej 

Zamawiającego i będzie obsługiwany wyłącznie przez upoważnionych pracowników, spełniających 

warunki dopuszczenia ich do wykonywania pracy.  

 

Pytanie nr 10 

Czy oczekują Państwo aby system zarządzania wydrukiem był zgodny z Rozporządzeniem o Ochronie 

Danych Osobowych? 

Odpowiedź: 

Każdy system informatyczny przetwarzający dane osobowe (w tym przypadku dane dotyczące 

użytkowników urządzeń) musi spełniać takie wymagania, a zwłaszcza w zakresie kontroli dostępu do 

danych zgodnie z uprawnieniami użytkowników, rejestracji czynności w systemie oraz zapewnienia 



integralności danych. Również dostęp do wydruków papierowych (stąd wydruk podążający) i skanów 

w postaci elektronicznej musi być właściwie zarządzany (stąd Active directory i foldery użytkowników).  

 

Pytanie nr 11 

Czy jest możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia z 15 na 60 dni od dnia podpisania umowy. 
Wynika to z braków sprzętowych na rynku.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy sprzętu do 30 dni od daty podpisania umowy 
z Wykonawcą. 
 
Pytanie nr 12 

Czy dopuszczają Państwo możliwość dostarczenia urządzeń używanych z przebiegiem 
nieprzekraczającym 100 000 kopii? (w przypadku braku możliwości wydłużenia terminu realizacji). 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w sekcji B pkt. 1 Opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia 
urządzeń fabrycznie nowych, tego samego typu i modelu i pochodzących od jednego producenta.  

Pytania z zakresu urządzeń wielofunkcyjnych: 

KATEGORIA PYTANIA ODPOWIEDZI 

MFP kolor A3 1. Czy wymagania zamieszczone na 
stronie nr 3 odnoszą się do 
wszystkich urządzeń czy tylko do 
urządzeń formatu A3? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza 

określenie „bezpośredni druk 
plików EPS”. 

 
 
 
3. Czy Zamawiający wymaga dwóch 

kaset na papier A4, z których jedna 
obsługuje papier A3 czy trzech kaset 
w tym jednej oddzielnej na papier 
A3? 

Ad 1 – na stronie 3 dokumentu "Rozdział II Opis 
przedmiotu zamówienia.pdf" oraz w 
kolejnych tabelach znajduje się specyfikacja 
obejmująca parametry techniczne nie ujęte 
w tabelach na wcześniejszych stronach, 
dotycząca zarówno urządzeń formatu A4 jak 
i formatu A3, tam, gdzie ma to zastosowanie. 
W szczególności: 

– "kaseta na papier w formacie A3" -- może być 
zainstalowana tylko w urządzeniu formatu 
A3 

– "Rozmiar papieru | A6–A3, własny format 
papieru" -- dotyczy obu typów urządzeń w 
zależności od ich formatu 

– "Opcjonalne podajniki papieru (obsługiwane) | 
Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-220 g/m² -- 
może być zainstalowana tylko w urządzeniu 
formatu A3 

 
Ad 2 – chodzi o możliwość drukowania na 

urządzeniach plików graficznych w formacie 
EPS (Encapsulated PostScript), w tym z 
zewnętrznych urządzeń USB. Zamawiający 
dopuszcza brak obsługi tej funkcjonalności. 

 
Ad 3 – W przypadku urządzeń A3 chodzi o trzy 

kasety, w tym dwie A4 i jedna A3. 
 
 
 



4. Ponieważ Zamawiający zamieścił 
sprzeczne wymagania odnośnie 
podajnika skanera prosimy o 
wyjaśnienie czy wymagany jest 
podajnik jedno- czy dwu-
przebiegowy, na 50 czy na 100 
arkuszy? 
 

5. Czy podajniki papieru określone 
jako opcjonalne należy uwzględnić 
w cenie oferty? 

 
 
 
 
6. Czy Zamawiający zaakceptuje tylko 

filtrowanie adresów IP, bez 
filtrowania adresów MAC?    

Ad 4 – zarówno w urządzeniach formatu A3, jak i 
A4 wymagany jest skaner jednoprzebiegowy, 
dwustronny o minimalnej pojemności 
podajnika 50 (pięćdziesiąt) arkuszy. 

 
 
 
 
Ad 5 – Podajniki są opcjonalne w znaczeniu ich 

braku w wersji standardowej urządzeń, ale w 
tym zamówieniu są one konieczne i dlatego 
je uwzględniono w specyfikacji, zatem należy 
je również uwzględnić w ofercie. 

 
 
Ad 6 – zamawiający dopuszcza tylko filtrowanie 

adresów IP, bez filtrowania adresów MAC. 

MFP kolor A4 1. Prośba o wyjaśnienie jak należy 
traktować zapisy „Prędkość druku / 
kopiowania A3 w kolorze” 
oraz  „Format oryginału A3” skoro 
przedmiotem zamówienia jest 
urządzenie A4? 
 

2. Czy zapisy dotyczące prędkości 
skanowania są  określone 
prawidłowo? Skoro Zamawiający 
wymaga skanera 
jednoprzebiegowego to prędkość 
skanowania dwustronnego powinna 
być ok. dwa razy większa niż 
jednostronnego a nie odwrotnie. 
Jeżeli zaś prędkości podane są 
prawidłowo to wymaganie 
podajnika jednoprzebiegowego nie 
ma sensu. 

 

3. Czy Zamawiający zaakceptuje 
skanowanie z prędkością 60 
oryginałów na minutę 
jednostronnie i 40 oryginałów 
dwustronnie? 

 

4. Prosimy o określenie jaką normą lub 
jakim stopniem pokrycia jednej 
strony kierował się Zamawiający do 
określenia pojemności pamięci 
faksu? 
 

5. Czy Zamawiający zaakceptuje 

Ad 1 – W przypadku urządzeń formatu A4 należy 
podać parametry dla formatu A4 i 
analogicznie dla urządzeń formatu A3. 

 
 
 
 
Ad 2 – jak wskazano w odpowiedzi do pkt. 4 

powyżej, chodzi o skanery 
jednoprzebiegowe, dwustronne. Na takich 
skanerach można skanować zarówno jedno- 
jak i dwustronnie, wedle wyboru 
użytkownika, stąd dwa parametry. 

 
 
 
 
 
 
 
Ad 3 – Zamawiający zaakceptuje wskazane 

parametry. 
 
 
 
 
Ad 4 – chodzi o standard ISO IEC 19752, strona 

testowa jest pod tym linkiem: 
https://standards.iso.org/iso-iec/19752/ed-
2/en/ISO_IEC_19752_Test_Page.pdf 

 
 
Ad 5 – Zamawiający akceptuje ograniczenie 

https://standards.iso.org/iso-iec/19752/ed-2/en/ISO_IEC_19752_Test_Page.pdf
https://standards.iso.org/iso-iec/19752/ed-2/en/ISO_IEC_19752_Test_Page.pdf


pamięć faksu o pojemności 7000 
stron? 

 
6. Czy Zamawiający zamiast zapasowej 

kopii pamięci zaakceptuje skrzynkę 
faksów na dysku?   

pamięci faksu do podanej liczny stron. 
 
 
Ad 6 – Zamawiający oczekuje umożliwienia 

wykonywania kopii zapasowej faksów w 
sposób umożliwiający ich odzyskanie w razie 
potrzeby. Podane rozwiązanie zostanie 
zaakceptowane. 

 

 

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zmieniony zostaje termin składania 

ofert, na dzień 21.01.2022 r. Zmianie ulegają niżej wymienione zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie: 

XI.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2022 r. do godz. 10:00; 

XII.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godz. 11:00; 

XV.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.02.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 


