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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Stały serwis i utrzymanie w gotowości 

urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie” – SPRAWA WSA- ZP-02/2015 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 

ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) 

– udziela wyjaśnień do złożonych zapytań oraz modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o przedstawienie szczegółowej listy urządzeń objętych postępowaniem tj. 87 szt. będących 

własnością Zamawiającego oraz 8 sztuk dostarczonych przez Wykonawcę. Proszę o wyszególnienie  marki i 

modelu urządzenia oraz lokalizacji z podziałem na miasto i ulicę. Dodatkowo proszę o podanie 

podstawowych funkcji i parametrów technicznych 8 sztuk urządzeń dostarczonych Wykonawcę.  

 

Odpowiedź na pytanie 1 

Wszystkie informacje będące przedmiotem zapytania znajdują się w załączniku nr 1 do umowy dostępnym 

na stronie Zamawiającego. W szczególności: 

 lista urządzeń objętych postępowaniem – §10 (tabela), 

 marka i model urządzenia – kolumna (4) czwarta tabeli, 

 lokalizacja – kolumna (2) druga tabeli z uwzględnieniem objaśnień z §9 pkt 2÷4 , 

 podstawowe funkcje i parametry techniczne urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę – kolumna 

(3) trzecia tabeli w związku z zastosowanymi odpowiednio §1÷8. 

 

Urządzenia (lokalizacje) wymienione w §10 załącznika Nr 1 do Umowy będą w pierwszym dniu 

obowiązywania umowy znajdowały się odpowiednio: 
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 ul. Jasna 1, Warszawa – poz. 1÷11, 

 ul. Jasna 2/4, Warszawa – poz. 12÷69, 

 ul. Słowackiego 7, Radom – poz. 70÷95. 

Zgodnie z §2 ust. 10 umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany 

lokalizacji poszczególnych urządzeń podlegających niniejszej umowie (sprecyzowanych w załączniku nr 1 do 

Umowy), w ramach adresów wskazanych w §2 ust 9 umowy. Dotyczy to adresów wyszczególnionych 

powyżej oraz adresu – ul. Pankiewicza 4 w Warszawie. Szczegółowe parametry 8 (fabrycznie nowych) 

urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę są wyszczególnione w załączniku 1 do umowy, odpowiednio: 

 pozycja 5 – §8, 

 pozycje 14 oraz 60 – §4, 

 pozycja 36 – §2, 

 pozycje 47, 54, 71 – §3, 

 pozycja 57 – §7. 

Należy pamiętać, że parametry określone w §1÷8 załącznika do umowy dotyczą zarówno 8 (fabrycznie 

nowych) urządzeń, które Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pierwszego dnia obowiązywania umowy jak 

i urządzeń (zastępczych) udostępnianych w trakcie trwania umowy (na zasadach opisanych w ogólnych 

warunkach umowy). 

 

Pytanie nr 2 

Zwracam się z prośbą o podanie informacji na temat rozliczania druków kolorowych. W załączniku nr 1 do 

umowy są podane % wydruki kolorowe i chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mamy podać w ofercie 

koszty takich wydruków oraz prosiłbym o podanie orientacyjnej ilości stron. 

 

Odpowiedź na pytanie 2 

Sposób rozliczania druków kolorowych reguluje wzór na wynagrodzenie podany w §9 ust. 1 umowy 

(załącznik nr 6 do SIWZ). We wzorze, wartość (ci) oznaczająca liczbę stron kolorowych wydrukowanych w 

lokalizacji w miesiącu rozliczeniowym, jest pomnożona przez stałą "6". Oznacza to, że Zamawiający przyjął 

stały mnożnik ceny wydruków kolorowych, w taki sposób, że cena wydruku kolorowego będzie przez cały 

czas trwania umowy sześciokrotnie wyższa od ceny wydruku monochromatycznego podanej w ofercie. W 

związku z powyższym nie należy podawać w ofercie kosztu wydruków kolorowych. Podany w załączniku 

orientacyjny odsetek wydruków kolorowych został podany do wiadomości Wykonawców aby ułatwić im 

możliwie precyzyjne oszacowanie kosztów realizacji umowy. 
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MODYFIKACJE SIWZ 

 
1. ZMIANA TREŚCI SIWZ  

Analizując na bieżąco możliwości rynku oraz zgłoszone uwagi Wykonawców co do ograniczonej dostępności 

urządzeń o wymaganych parametrach, które zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w pierwszym dniu 

obowiązywania umowy, Zamawiający zdecydował poszerzyć możliwe spektrum dopuszczalnych urządzeń o 

wymaganych parametrach. W konsekwencji powyższego zostaje zmieniony Załącznik Nr 1 do umowy w nast. 

zakresie: 

w załączniku do nr 1 do umowy zostały zmienione: 

 w §1 pkt 5 zmieniono dopuszczalną głośność na 55 dB, 

 w §2 pkt 5 zmieniono dopuszczalną głośność na 58 dB, 

 w §2 pkt 10 zmieniono dopuszczalny czas nagrzewania na 48 sekund, 

 w §3 pkt 10 zmieniono dopuszczalny czas nagrzewania na 36 sekund, 

 w §3 pkt 13 zmieniono minimalną pojemność podajnika na 250 arkuszy, 

 w §3 pkt 15 zmieniono minimalną pojemność wyjścia na 150 arkuszy, 

 w §4 pkt 8 zmieniono minimalną szybkość druku na 25 strony na minutę, 

 w §4 pkt 10 zmieniono dopuszczalny czas nagrzewania na 36 sekund, 

 w §4 pkt 13 zmieniono minimalną pojemność podajnika na 250 arkuszy, 

 w §4 pkt 15 zmieniono minimalną pojemność wyjścia na 150 arkuszy, 

 w §4 pkt 17 zmieniono minimalną pojemność kaset z tonerem na 5000 stron, 

 w §4 skreślony został pkt 28 (panel dotykowy). 

 

W załączeniu: 

1) zmodyfikowany1 Załącznik Nr 1 do Umowy – wersja 1.1. z dn. 23.04.2015r. 

 

2. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH  

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dla 

zapewnienia dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach – przedłuża termin składania ofert 

informując o tym Wykonawców. W konsekwencji powyższego treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia ulega zmianie: 

 

                                                   
1
 W poprawionej wersji Załącznika Nr 1 do Umowy, dla rozróżnienia dokonanych zmian przyjęto następujące zasady: 

 czcionka w kolorze zielonym - wprowadzone zmiany w stosunku do wersji pierwotnej, 

 przekreślenie  – cześć teksu która została skreślona. 
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Pkt 17.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:  

17.2. Koperty lub opakowania powinny być zaadresowane do Zamawiającego: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Oddział Administracyjno-Gospodarczy, 00-013 Warszawa, ul. 

Jasna 2/4. 

z dopiskiem: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Stały serwis i utrzymanie w 

gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie” – SPRAWA WSA- ZP-02/2015 - Nie otwierać przed 

godz. 1130 dnia 30.04.2015r. 

 

Pkt 28.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

28.1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy 

ul. Jasnej 2/4,  do dnia 30.04.2015r., do godziny 1100. 

 

Pkt 29.1 . SIWZ otrzymuje brzmienie: 

29.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jasnej 2/4 w Sali nr 536 (V piętro) w dniu 

30.04.2015r., o godzinie 1130. 

 

W załączeniu: 

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 23.04.2015r.  

 

Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają się 

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy sporządzaniu 

oferty.  

 

 

/-/ 

Dyrektor WSA w Warszawie  

Wojciech Kitka  

           (podpis na oryginale) 

 


