
 

 

Kraków, 9 lipca 2021 r. 

Numer sprawy: DP-271-10/2021 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI  

DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

MODYFIKACJA SWZ 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129  z późn.zm.), którego przedmiotem 
jest „Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na potrzeby 
Krakowskiego Biura Festiwalowego.” 
 
 
I. PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

Zamawiający - Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 284 ust. 2  oraz art. 284 ust. 3  ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w nawiązaniu 

do pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 07.07.2021 r. oraz w dniu 08.07.2021 r., udziela odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”) 
Proszę o dopuszczenie urządzenia o gramaturze papieru w przedziale 55-300 g/m2. Zmiana gramatury papieru  
w tak nieznacznym stopniu w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych prac. Wpłynie 
natomiast pozytywnie na składane oferty pod względem technicznym jak i ekonomicznym. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przychyla się do prośby i dopuszcza urządzenia o gramaturze papieru  w przedziale 55-
300 g/m2. Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli 1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 5 szt.  
w załączniku nr 2c do SWZ z zapisu: Gramatura papieru: 52-300 g/m² na zapis: Gramatura papieru: 55-300 g/m². 
 
Pytanie nr 2 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”) 
Proszę o zmianę zapisów dotyczących czasu nagrzewania urządzenia i dopuszczenie urządzenia z czasem 
nagrzewania na poziomie 31 sek. Przy urządzeniach o takiej wydajności czas nagrzewania jest dłuższy. Natomiast 
większość producentów nie zaleca wyłączania urządzeń i są one w tzw. czuwaniu. W momencie podejścia do 
urządzenia jest ono praktycznie gotowe do pracy. W takim przypadku czas nagrzewania nie ma większego 
znaczenia. Dodatkowo informuje, że nasze urządzenia są w standardzie wyposażone w czujnik zbliżeniowy co 
jeszcze bardziej skraca czas reakcji urządzenia. W związku z powyższym proszę o zmianę zapisów w specyfikacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ. Czas nagrzewania ma wpływ na uzyskanie pierwszego 
wydruku, a to ma znaczenie dla realizacji zadań. 
 
Pytanie nr 3 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”) 
Drukowanie z urządzeń mobilnych na urządzeniach Sharp jest dostępne za pomocą dedykowanej aplikacji 
Sharpdesk Mobile. Zapewnia ona tą samą funkcjonalność co drukowanie za pomocą Mopria, a nawet pozwala na 
wprowadzanie większej ilości ustawień. Dlatego proszę o dopuszczenie urządzeń z takim rozwiązaniem. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie urządzeń, w których drukowanie z urządzeń mobilnych na 
urządzeniach Sharp jest dostępne za pomocą dedykowanej aplikacji Sharpdesk. 
Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli 1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 5 szt. w załączniku nr 2c do SWZ z 
zapisu: Języki druku (standardowo) PCL6, PCL5c, Postscript 3, PDF 1.6 i nowsze, AirPrint, Mopria na zapis: Języki 
druku (standardowo) PCL6, PCL5c, Postscript 3, PDF 1.6 i nowsze. 



 

 

 
Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji załącznika nr 3, 6, 7 oraz 8. 

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej postępowania udostępnia wersje edytowalne  
ww. załączników. 
 
Pytanie nr 5: (dotyczy załącznika nr 5b - projekt umowy, §8) 
Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na charakter usług stanowiących przedmiot zamówienia rękojmia nie powinna 
mieć zastosowania – prosimy o jej wyłączenie. 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i modyfikuje postanowienia § 8 Projektu 
Umowy wg brzmienia jak w części II niniejszego dokumentu.  
 
Pytanie nr 6 (dotyczy załącznika nr 5b - projekt umowy, §10) 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §10. Zamawiający nakłada  
na Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco wygórowanej kary  
na drodze sądowej. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części 
wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest 
wygórowana”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych i zmianę 
zapisów na: 

ust. 1 pkt 1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji dostawy w terminach 
określonych w § 2 Umowy, w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

ust. 1 pkt 2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie rękojmi za Wady fizyczne  
lub gwarancji jakości, w terminie określonym w § 8 Umowy - w wysokości 150,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień 
roboczy zwłoki, 

ust. 4 pkt 2) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru w terminach określonych Umową w wysokości 
150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje postanowienia § 10 Projektu Umowy wg brzmienia jak w części II niniejszego 
dokumentu. 

 

Pytanie nr 7 (dotyczy załącznika nr 2b do SWZ  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, cz. 2 licencje)  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu licencji w programie CSP (Cloud Solution Provider)? Produkty 
dostępne w tym programie licencyjnym zawierają te same niezbędne funkcjonalności i nie różnią się od 
produktów dostępnych w programach licencyjnych MPSA czy też MOLP. 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapis SWZ. Zamawiającemu zależy na modelu wieczystej licencji 
producenta. 
 
Pytanie nr 8 
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w przetargu nr sprawy: DP-271-10/2021 urządzenia 
wielofunkcyjnego , gdzie czas wydruku pierwszej strony A4 w kolorze wynosi 5,7 sek. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż przychyla  się do prośby i dopuszcza urządzenie, w którym czas rozpoczęcia druku 
pierwszej strony A4 w kolorze wynosi 5,7 sek. 
Jednocześnie zmienia brzmienie tabeli 1. Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 5 szt. w załączniku nr 2c do SWZ 
Z zapisu: Czas rozpoczęcia druku pierwszej strony A4 (mono/kolor): Nie więcej niż 4 sek. mono i 5,5 sek. kolor 
na: Czas rozpoczęcia druku pierwszej strony A4 (mono/kolor): Nie więcej niż 4 sek. mono i 5,7 sek. Kolor. 



 

 

 
Pytanie nr 9 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”, poz. Dodatkowe wyposażenie) 
Rozumiemy, że przez oryginalną podstawę rozumieją Państwo podstawę wyprodukowaną przez tego samego 
producenta co urządzenie wielofunkcyjne. Tylko taka szafka zapewnia wspólną kolorystykę z urządzeniem.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Oryginalna podstawa musi być kompatybilna  
z mocowaniami pod wielofunkcyjne urządzenie drukujące. Podstawa po zmontowaniu z pozostałymi elementami 
musi stanowić jednolitą całość. 
 
Pytanie nr 10 (dot. części nr 3 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych: Wraz z każdym urządzeniem wielofunkcyjnym 
Wykonawca dostarczy komplet pełnowartościowych zasobników z tonerem umożliwiające wydruk minimum 
22000 stron w kolorze oraz 28000 stron monochromatycznych) 
  

a. Czy to oznacza, że suma wszystkich wydajności tonerów kolorowych CMY ma być w sumie na 22000 
stron zgodnie z normą przy  5% pokryciu strony?  

b. Czy dopuszczą Państwo toner czarny o wydajności 20000 stron, ale przy 5% pokryciu strony. 
Dopuszczenie przez Zamawiającego tonerów o wydajności minimum 20000 stron nie wpłynie na cenę 
wydruku z uwagi na niskie koszty zakupu tonera a pozwoli  większej ilości producentów na złożenie 
oferty w tym postępowaniu, w myśl równego traktowania wszystkich konkurujących  podmiotów.  

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ, iż „Wraz z każdym urządzeniem wielofunkcyjnym 
Wykonawca dostarczy komplet pełnowartościowych zasobników z tonerem umożliwiające wydruk minimum 
22000 stron w kolorze oraz 28000 stron monochromatycznych)”. Zamawiający nie wskazuje liczby tonerów. 
Należy dostarczyć taką liczbę tonerów, która umożliwi wskazaną w SWZ liczbę wydruków. 
 
Pytanie nr 11 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”, poz. Standardowa pojemność podajników 
papieru.) 
Rozumiemy, że zapis dotyczący standardowej pojemności podajników co najmniej 500 arkuszy dotyczy obu  
podajników uniwersalnych, które obsługują formaty papieru od A4 do SRA3 z gramaturą min. od 60 do 300 g/m2.  
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Każdy pojemnik musi mieć pojemność co najmniej 500 
arkuszy. 
 
Pytanie nr 12 (dot. części nr 3 „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”, poz. Dysk Twardy) 
Rozumiemy, że poprzez zapis dotyczący pojemności dysku twardego zamawiający rozumie pojemność dysku HDD  
wynoszącą min. 256 GB ? 
Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ. Dysk twardy musi mieć pojemność min. 256 GB. 
 
Pytanie nr 13 
Czy Zamawiający zaakceptuje pełnomocnictwo Oferenta, które nie będzie na wzorze załącznika nr 4 do SWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pełnomocnictwo Oferenta na wzorze innym niż załącznik nr 4 do SWZ, pod 
warunkiem, że treści i zakres informacji pozwoli na potwierdzenie pełnomocnictwa. 
 
Pytanie nr 14  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w przetargu nr sprawy: DP-271-10/2021 urządzenia 
wielofunkcyjnego , o gramaturze  papieru: 55-300 g/m2. 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż odpowiedź na ww. pytanie została wskazana w odpowiedzi na Pytanie nr 1. 



 

 

II. MODYFIKACJA SWZ 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 
1. Postanowienia § 8 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) otrzymują brzmienie: 

§ 8 
GWARANCJA. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony Przedmiot Umowy przez okres 
obowiązywania dostarczonych licencji. 

2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje wsparcie techniczne dla Przedmiotu Umowy poprzez zapewnienie:  
1) prawidłowego działania dostarczonego Oprogramowania; 
2) dostępu do nowych wersji Oprogramowania opublikowanych przez producenta w języku polskim 

(jeżeli takie ma w ofercie) lub w języku angielskim; 
3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym nieprawidłowego działania Oprogramowania 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub dostarczenia bez dodatkowych kosztów 
nośników nowych, wolnych od wad, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego na adres e-
mail :………………………………………… faktu zaistnienia wady. 

4. W ramach świadczonego serwisu Wykonawca zapewni dostęp do portali internetowych producenta 
Oprogramowania zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. W szczególności narzędzia te muszą 
umożliwiać: 

a) przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej Oprogramowania objętego 
gwarancją/wsparciem technicznym. 

b) pobieranie poprawek i nowych wersji Oprogramowania objętego serwisem przez cały okres 
udzielonej licencji. 

 
2. Postanowienia § 10 ust. 1 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) otrzymują brzmienie: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia realizacji dostawy  

w terminach określonych w § 2 Umowy, w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości, w terminie 

określonym w § 8 Umowy - w wysokości 200,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki, 
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 

wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 
 
3. Postanowienia § 10 ust. 4 pkt. 2 Projektu Umowy (załącznik nr 5 do SWZ) otrzymują brzmienie: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbioru w 
terminach określonych Umową w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
 
Celem zachowania terminów ustawowych związanych z wniesieniem i udzieloną odpowiedzią na zadane 

zapytania oraz koniecznością zapewnienia Wykonawcom czasu na prawidłowe sporządzenie ofert, Zamawiający 

dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz zmiany terminu związania ofertą: 

 

4. Rozdział XX ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert,  przy  czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni tj. do dnia 

12 sierpnia 2021 r.  

 



 

 

5. Rozdział XXI ust.1 SWZ przyjmuje brzmienie: 

1. Ofertę tj. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 

XVIII SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej oparzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 14 lipca 2021 r.  

do godz. 10:00 

UWAGA!  

- Zgodnie z dokonanymi zmianami w systemie miniPortal, mechanizm szyfrowania  

i odszyfrowania ofert nie wymaga pobierania zewnętrznej aplikacji, ponieważ cały ten proces, 

zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców, ma miejsce bezpośrednio na stronie 

https://miniPortal.uzp.gov.pl  

- Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć 

postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk 

umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 

postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez 

formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

- Instrukcja obsługi miniPortalu znajduje się pod następującym linkiem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje  

- W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

 

6. Rozdział XXI ust.4 SWZ przyjmuje brzmienie: 

4. Oferty zostaną otwarte elektronicznie, poprzez miniPortal, zgodnie z procedurą ich składania, w siedzibie 

Krakowskiego Biura Festiwalowego, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, w dniu 14 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz modyfikacja SWZ stanowią 
jej integralną część. 
 
 
 
 
 
(…) 

Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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