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wyjaśnienia  
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-03/2018 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – udziela wyjaśnień do złożonych zapytań 

dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1. Pytanie.  

Proszę o sprecyzowanie pozycji urządzenia typu powielarnia. 

Opis parametrów technicznych tego urządzenia pojawia się w „Wymaganiach Funkcjonalnych i 

Technicznych Udostępnionych Urządzeń", natomiast nie jest ona uwzględniona w Rozdziale II 

„Przedmiot Zamówienia i Termin Jego Realizacji". W w/w rozdziale mamy napisane:  

W punkcie b: 15 urządzeń udostępnionych w tym 1 drukarka biurowa, 3 drukarki sortujące, 5 

skanerów jednoprzebiegowych, 4 drukarki wielofunkcyjne, 1 kopiarka kolorowa, 1 kopiarka 

biblioteczna.  

W punkcie c: 26 fabrycznie nowych i nieużywanych urządzeń w tym 9 drukarek sędziowskich, 7 

drukarek biurowych, 1 drukarka sortująca, 1 skaner jednoprzebiegowy, 3 drukarki wielofunkcyjne, 2 

drukarki departamentowe, 2 kopiarki kolorowe, 1 kopiarka biblioteczna.  

W żadnym z powyższych punktów nie ma zapisu o urządzeniu typu powielarnia oraz w formularzu 

ofertowym zał. Nr 1 do SIWZ, także nie ma wymienionej tej pozycji, dlatego proszę o sprecyzowanie 

czy urządzenie typu powielarnia ma być brane pod uwagę podczas wyliczenia ceny oferty czy też nie.   

Odpowiedź:  

Parametry urządzenia typu powielarnia określają minimalne wymagania dla urządzenia zastępczego w 

razie nie dającej się naprawić awarii (§4 ust. 4 Umowy), wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy (§2 

pozycja 137 tabeli). Odpowiednia informacja znajduje się w Załączniku nr 1 do Umowy (§11 ust. 2) 

"Nie jest wymagane oferowanie konkretnego modelu urządzenia typu powielarnia, a jego parametry 

nie podlegają ocenie przy badaniu ofert. Jednak, w razie awarii urządzenia typu powielarnia 
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przekazanego przez Zamawiającego należy udostępnić urządzenie zastępcze o wymaganych 

parametrach." 

2. Pytanie.  

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca musi razem z oferta złożyć karty katalogowe proponowanych 

urządzeń? 

W SIWZ Rozdział IV „Podstawy wykluczenia i dokumenty składane w postępowaniu", klauzula XVI 

„Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy", ust. 2, „Wykaz 

dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego...", 

pkt 2 „art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy - na potwierdzenie iż oferowane dostawy spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego", lit. a „katalogi, karty, instrukcje potwierdzające parametry 

techniczne..." 

Z powyższego zapisu wynika że Wykonawca składa taki dokument na wezwanie Zamawiającego, 

natomiast w formularzu ofertowym zał. Nr 1 do SIWZ, poniżej parametrów technicznych urządzeń, 

widnieje zapis o tym że Wykonawca wraz z ofertą dołącza karty katalogowe opisujące parametry 

techniczne każdego urządzenia. 

Proszę o sprecyzowanie czy karty katalogowe mają być dołączone do oferty czy też nie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga by Wykonawcy wraz z ofertą przetargową złożyli Karty katalogowe. 

Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie w późniejszym terminie wezwany do 

złożenia Kart katalogowych. 

 

 

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

integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień SIWZ  nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad 

postępowania przetargowego a także przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający 

nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert. 
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