
 

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum                                     Warszawa, 20.01.2022 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 1 

DOT. OPZ:  Specyfikacja urządzeń formatu min. A3  oraz Specyfikacja urządzeń formatu min. A4.   dla 

parametru tradycyjne „Kopiowanie wielokrotne”; PYTANIE:  czy Zamawiający akceptuje kopiowanie 

wielokrotne  w zakresie 1-999 kopii ? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 2 

DOT. OPZ:  Specyfikacja urządzeń formatu min. A3  oraz Specyfikacja urządzeń formatu min. A4.   dla 

parametru „Funkcje drukowania: Bezpośredni druk plików”; PYTANIE: czy Zamawiający akceptuje 

Funkcje drukowania: Bezpośredni druk plików: JPG, TIFF, XPS, PDF/EPS  ? 

Odpowiedź: 

Tak, zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 3 

DOT. OPZ:  Czy dla urządzeń TYP B w liczbie 10 (dziesięciu) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 

urządzeń obsługujących zarówno format A4/A3 jaki i tylko format A4 (urządzenia takie różnią się 

gabarytami), wedle wyboru i możliwości i konceptu Wykonawcy ? 

Odpowiedź 

Nie, zamawiający wymaga zaoferowania formatów urządzeń zgodnie z OPZ. 

 

Pytanie 4 

DOT. OPZ:   Specyfikacja sprzętowa urządzeń – minimalna – wydaje się odnosić zarówno do urządzeń 

TYP A  oraz  TYP B, lecz jest wzajemnie wykluczająca się np. gdy Wykonawca zdecyduje się zaoferować 

urządzenie TYP B jako urządzenie na format A4, to jak i w jakim celu ma spełniać wymaganie: „kaseta 



na papier w formacie A3” lub podajnik oryginałów | podajnik papieru do skanera jest zarówno na min. 

50 oryginałów i min. 100 oryginałów. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie w odpowiedziach na pytania w piśmie z dnia 17.01.2021r., pytanie 1. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający akceptuje poniższe minimalne - wspólne parametry  dla obu typów urządzeń ? 

Wyposażenie standardowe 

• dotykowy panel sterujący LCD 
• kasety na papier w formacie A4 i A3 - dla urządzeń do formatu 
A3 (15 szt.) 
• skaner kolorowy 
• czytnik kart zbliżeniowych zabudowany w urządzeniu (nie 
dopuszcza się doklejanie czytnika do obudowy zewnętrznej 
urządzenia) 

Standardowa pamięć systemu 
(MB) (niemniej niż) 

2048 MB 

Dysk twardy HDD lub SSD (GB) 
(nie mniej niż) 

250 GB 

Standardowe interfejsy 
10/100/1000-Base-T Ethernet 
USB 2.0 

Protokoły sieciowe 

TCP/IP (IPv4 / IPv6); 
SMB; 
LPD; 
IPP; 
SNMP; 
HTTP/S; 
SMB 3.0 (TCP/IP); 
WebDAV 
SMTP; 
POP3 

Automatyczny podajnik 
dokumentów (oryginałów) 

o pojemności co najmniej 100 arkuszy A4 (oryginałów) przy 
gramaturze 80 g/m2 
 

Prędkość skanowania 
jednostronnie (arkuszy) 

Nie mniej niż 70 arkuszy(oryginałów) A4/min. jednostronnych 
przy rozdzielczości min. 300x300 dpi 
 

Prędkość skanowania dwustronnie 
(arkuszy) 

Nie mniej niż 35 arkuszy(oryginałów) A4/min. dwustronnych 
przy rozdzielczości min. 300x300 dpi 
 

Funkcje skanowania 

• Skanowanie na adres e-mail 
• Skanowanie do folderu użytkownika na udziale 
sieciowym SMB 3.0 
• Skanowanie do WebDAV 
• Rozpoznawanie tekstu w jęz. polskim w 
zeskanowanym dokumencie PDF 
• Obsługa kont użytkowników w domenie 
LDAP/AD 
 

Formaty wyjściowe plików 
JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1b, przeszukiwalny PDF, XPS, 
PPTX, DOCX 



Rozmiar papieru dla funkcji 
wydruku 

- do formatu A3 dla urządzeń A3 (15 szt.) 
- do formatu A4  lub do formatu A3 (10 szt.) 

Rozmiar papieru dla funkcji 
skanowania 

- do formatu A3 dla urządzeń A3 (15 szt.) 
- do formatu A4  lub do formatu A3 (10 szt.) 

Standardowe podajniki papieru 

Dla urządzeń - do formatu A3 (15 szt.) 
Kaseta 1: co najmniej 500 arkuszy formatu A5 lub A4 przy 
gramaturze 80 g/m2 
Kaseta 2: co najmniej 500 arkuszy formatu A5 lub A4 lub A3 
przy gramaturze 80 g/m2 
Podajnik ręczny: 100 arkuszy przy gramaturze 80 g/m2, obsługa 
formatu A6 oraz programowania własnych formatów, obsługa 
do papieru do 300 g/m² 
 
Dla urządzeń - do formatu A4 lub do formatu A3 (10 szt.) 
Kaseta 1: co najmniej 500 arkuszy formatu A5 lub A4 przy 
gramaturze 80 g/m2 
Kaseta 2: co najmniej 500 arkuszy formatu A5 lub A4 przy 
gramaturze 80 g/m2 
Podajnik ręczny: 100 arkuszy przy gramaturze 80 g/m2, obsługa 
formatu A6 oraz programowania własnych formatów, obsługa 
do papieru do 200 g/m² 
 

Automatyczny dupleks Tak, dla funkcji kopiowania, druku, skanowania 

Pojemność wyjścia (nie mniej niż) 250 arkuszy 

Podstawa urządzenia 
podstawa z szafką lub szufladą na czterech kółkach do 
powierzchni twardych do obu typów urządzeń 

Odpowiedź 

Zamawiający podtrzymuje oczekiwane parametry podane w OPZ, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z odpowiedzi na wcześniejsze pytania w piśmie z dnia 17.01.2021 r. 

 

Pytanie 6 

DOT. OPZ:  Specyfikacja sprzętowa urządzeń – minimalna    dot.   Opcjonalne podajniki papieru 

(obsługiwane). 

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia tych opcjonalnych kaset o dużej pojemności: 2500 arkuszy (A4) 

w ramach umowy (i uwzględnienia ich od razu w wycenie), czy tylko sprzęt ma mieć możliwość 

rozbudowy o takową opcję ?    Wnosimy o wykreślenie punktu z racji opcjonalnej niepraktyczności 

takowej rozbudowy. 

Odpowiedź 

Zgodnie z opisem w tabeli na str. 3 OPZ taca 3 oraz kaseta o dużej pojemności są opcjonalne zatem nie 

ma konieczności ich instalacji przy dostawie urządzeń. 

 

Pytanie 7 

DOT. OPZ:    Specyfikacja modułów faksowych dla urządzeń formatu A4  

Czy Zamawiający akceptuje dostarczenie modułu fax-servera do urządzenia wielofunkcyjnego z 

możliwością 1 linii faksu na dzień dostawy (oraz uwzględniając iż urządzenia mają możliwość 

rozbudowy o tzw. 2-linie faksu) ?? 

 



Odpowiedź 

Tak, zamawiający akceptuje takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 8 

DOT. umowa projektowana dot. zapisy umowy par.7 w związku z OPZ część „C”:  Czy Zamawiający 

wymaga oprogramowania OCR pracującego lokalnie „bez wyjścia i bez wysyłana treści na zewnątrz” 

czy też dopuszcza i wyraża zgodę na oprogramowanie OCR typu „cloud” ?    

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie w odpowiedziach na pytania w piśmie z dnia 17.01.2021 r., pytanie 3. 

 

Pytanie 9 

DOT. umowa projektowana:  Czy Zamawiający zmodyfikuje zapisy umowy par.7 do postaci:  

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 oraz wykonawca zapewnia iż dołoży należytych starań iż 

urządzenia, oprogramowanie i inne produkty będą wolne od szkodliwego oprogramowania, w tym 

wirusów, koni trojańskich czy oprogramowania szpiegowskiego. 

Uzasadnienie:  po stronie Działów IT i Zamawiającego, i Wykonawcy leży minimalizowanie ryzyka oraz 

nie stwarzanie warunków do penetracji sieci, komputerów, urządzeń, oprogramowania przez agresora, 

niemniej poziom możliwości obronnych Wykonawcy i Zamawiającego jest umiarkowany w stosunku 

do środków i możliwości operacyjnych obcych wywiadów. 

Odpowiedź: 

Wyjaśnienie w odpowiedziach na pytania w piśmie z dnia 17.01.2021 r., pytanie 3. 

 

Pytanie 10 

DOT. umowa projektowana:  Czy zamawiający zrezygnuje z restrykcyjnych zapisów umowy par.8 pkt. 

10  oraz  par. 10 pkt. 1 ?   Uzasadnienie: Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń fabrycznie 

nowych, a jest to duży wysiłek logistyczny i finansowy aby dostarczyć i zainstalować taki sprzęt u 

Zamawiającego i aby móc oferować konkurencyjne stawki to resurs pracy i pewność trwania kontraktu 

oscyluje dla takiego typu kontraktów w przedziałach 24-48 miesięcy 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale IV Projektowane postanowienia umowy, wykreślając  

ust. 10 w par. 8 i ust. 1 w par. 10. 

 

Pytanie 11 

DOT. OPZ punkt I.5  JEST: „5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę dodatkowych 

kosztów związanych z realizacja zamówienia oprócz stałych opłat za dzierżawę urządzeń i opłat za 

wykonane wydruki lub kopie na urządzeniach wielofunkcyjnych.” 

Czy Zamawiający zmieni ww. zapis poprzez dopisanie „ (…), z zastrzeżeniem odpowiedzialności 

Zamawiającego w wyniku utraty lub częściowego lub całkowitego zniszczenia urządzeń z winy 

Zamawiającego”. Uzasadnienie: sam par. 10 pkt. 2(c) umowy nie jest tu wystarczający i właściwy. 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia pkt I.5 OPZ, który otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę dodatkowych kosztów związanych z 

realizacja zamówienia oprócz stałych opłat za dzierżawę urządzeń i opłat za wykonane wydruki lub 

kopie na urządzeniach wielofunkcyjnych, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Zamawiającego w wyniku 

utraty lub częściowego lub całkowitego zniszczenia urządzeń z winy Zamawiającego. 

 

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zmieniony zostaje termin składania 

ofert, na dzień 25.01.2022 r. Zmianie ulegają niżej wymienione zapisy SWZ, które otrzymują brzmienie: 

XI.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2022 r. do godz. 10:00; 

XII.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022 r. o godz. 11:00; 

XV.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.02.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 


