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      Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu Nr CEM.ZP.261.30/15 

 

Centrum Egzaminów Medycznych zawiadamia, iż jeden z wykonawców biorących 

udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 

monochromatycznego urządzenia drukującego wraz z zapewnieniem obsługi 

serwisowej” przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie 

ar. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  

Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Centrum Egzaminów Medycznych 

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła pytania.  

 W związku z tym, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została 

zamieszczona na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na 

stronie.  

 Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem – wątpliwością dotyczącą 

wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Zapytanie Nr 1  

Czy Zamawiający dopuszcza podanie ceny za kopię czarno-białą z dokładnością do 3 miejsc 

po przecinku?  (pkt 19.4. - Opis sposobu obliczania ceny). Wynika to z faktu, iż ceny za kopię 

w tym segmencie urządzeń drukujących oscylują w przedziale 0,01 do 0,02 PLN netto. 

Wykonawca, który chciałby zaproponować stawkę 0,016 musi zaokrąglić ją do 0,02 PLN co 

działa na szkodę Zamawiającego, gdyż faktycznie składana oferta będzie droższa o nawet 

25%. 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Zgodnie z pkt. 19.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wartości wskazane  

w formularzu ofertowym muszą być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj. „≥5” na trzecim miejscu po przecinku 

– zaokrąglenie w górę, „<5” – zaokrąglenie w dół. 

 

Zapytanie Nr 2  

Co Zamawiający rozumie poprzez określenie "Dupleks jednoprzebiegowy" ? 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych 

Urządzenie wykonując kopie dwustronne nie powinno magazynować zadrukowanych 

jednostronnie arkuszy w kasecie dupleksu, tylko drukowanie powinno obejmować obie strony 

po sobie.  

 

Zapytanie Nr 3 

Co Zamawiający rozumie poprzez następujący zapis z SIWZ: 

Łączna pojemność kaset na papier: 

- format A4R - min 1000 szt. 

- format A4   - min 1000 szt. 

- format A3   - min 1000 szt. 

Czy urządzenie musi być wyposażone w 3 kasety, gdzie każda z nich podsiada pojemność 

minimum 1000 szt. arkuszy dla ww. formatów? 



Czy też wyposażenie urządzenia musi stanowić przynajmniej 1 kaseta kompatybilna na papier  

o pojemności 1000 ark. z ww. formatami? 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych  

Urządzenie musi być wyposażone w kasety, pozwalające na korzystanie ze wskazanych 

formatów papieru (w podanych minimalnych ilościach) w tym samym czasie bez 

konieczności rekonfigurowania lub uzupełniania kaset.  

 

Zapytanie Nr 4  

W formularzu Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

PARAMETRY TECHNICZNE PODLEGAJĄCE OCENIE w pkt. 5 który brzmi: 

System ochrony danych przesyłanych do kserokopiarki: 

- system kontroli dostępu 

- utajnianie danych 

- bezpowrotne kasowanie danych z dysku 

jako parametry podlegające ocenie są uwzględnione parametry, których nie ma 

wyszczególnionych w Załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Potencjalnej ocenie podlegają 

więc parametry, których spełnianie nie jest warunkiem granicznym spełniania oferty. 

Prosimy zatem o informację, czy ww. zapis powinien podlegać ocenie technicznej wpływając 

na punktację oferty? 

Wyjaśnienie Centrum Egzaminów Medycznych  

Zgodnie z pkt. 11 Załącznika Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

urządzenie musi posiadać wbudowany dysk twardy z ochroną danych, którą należy rozumieć 

jako ogólny wymóg, który może być realizowany przez np. utajnianie (szyfrowanie danych), 

kontrolę dostępu do danych itp. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie i ich stopień 

zaawansowania będą przedmiotem oceny, o której mowa w pkt. 5 Załącznika Nr 3 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
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