ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Katowice, 1 października 2021 r.

W KATOWICACH
Biuro Administracyjne,
BA.I.272.37.2021

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SWZ oraz MODYFIKAZJA SWZ
Dotyczy: postępowania na zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
W dniu 29 września 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich
stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129) na zakup urządzeń biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego
Na podstawie art. 135 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie 1:
Załącznik nr 6.4 do SWZ
Zadanie częściowe nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne
Parametr: Kolorowy LED, Drukowanie dwustronne, Wartość wymagana: automatyczne
Wymogi Zamawiającego są na urządzenie w technologii druku: laserowej lub LED,
monochromatycznej. Zapis parametru „Kolorowy LED” stoi w sprzeczności z
wcześniejszymi wymaganiami specyfikacji. Najprawdopodobniej w opisie wkradł się błąd i
zapis „Kolorowy LED” powinien zostać usunięty. Parametr powinien mieć brzmienie:
Drukowanie dwustronne- automatyczne
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zamiany parametru z „Kolorowy LED, Drukowanie dwustronne”, na
„Drukowanie dwustronne”. Stosowna zamiana zostanie wprowadzona do załącznika nr 6.4.
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Pytanie 2:
Załącznik nr 6.5 do SWZ
Zadanie częściowe nr 5 - Urządzenie wielofunkcyjne
Pkt 13. Obsługiwane rodzaje nośników z gwarancją jakości wydruku
Wartość wymagana: Karton, koperta, etykiety papierowe, papier 60-200 g/m2
Zamawiający oczekuje obsługi nośników w zakresie 60-200 g/m2 i równocześnie możliwości
zastosowania kartonu, który z natury jest nośnikiem grubszym powyżej 200 g./m2 co
wzajemnie się wyklucza. Dlatego prosimy o wykreślenie wymogu obsługi kartonu lub
doprecyzowanie obsługi kartonu do gramatury maksymalnie 200 g/m2
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 3:
Pkt 17. Podajnik dokumentów skanera (ADF). Wartość wymagana: Min. 100 arkuszy
jednoprzebiegowy wyposażony w 2 skanery.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwuprzebiegowy podajnik dokumentów,
wyposażone w 1 skaner? Dopuszczenie urządzeń ze skanerem dwuprzebiegowym nie wpłynie
znacząco na pogorszenie ergonomii użytkowania urządzenia, a ma duży wpływ na niższą cenę
oferowanego rozwiązania oraz konkurencyjność w doborze sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.
Pytanie nr 4:
Pkt 19. Szybkość skanowania. Wartość wymagana: Min. 70 oryginałów/min
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szybkości skanowania 55 oryginałów/min.
Obniżenie prędkości skanowania o 15 stron/min znacząco nie wpłynie na pogorszenie
ergonomii użytkowania urządzenia, natomiast ma duży wpływ na obniżenie ceny urządzenia i
zwiększenie konkurencyjności w doborze sprzętu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dokonuje zmiany SWZ w następującym
zakresie:
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1) Rodz. XVI SWZ – termin związania ofertą, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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 90 dni, tj. do dnia 05.01.2022 r.
2) Rozdział XVII ust. 1 i 3 SWZ (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT) otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 8 października 2021 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2021 r. o godzinie 10:30.
W

ZAŁĄCZENIU

AKTUALNE

FORMULARZE

OFERTY

DOTYCZĄCE

WSZYSTKICH ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 6.4 OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 4

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Tomasz
Olbryś
Data: 2021.10.01 12:42:58 CEST
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Załącznik nr 1.1 do SWZ
Wzór formularza dla zadań 1, 2, 3, 4 – DLA KAŻDEGO ZADANIA CZĘŚCIOWEGO
FORMULARZ NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNO
FORMULARZ OFERTY – zadanie nr ………….
(należy podać numer zadania częściowego, na które składana jest oferta)
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup urządzeń biurowych i materiałów
eksploatacyjnych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego , my niżej podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów
składających wspólną ofertę)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia :
Zadanie częściowe nr 1 – dostawa materiałów eksploatacyjnych*.
Zadanie częściowe nr 2 – dostawa liczarki do banknotów*.
Zadanie częściowe nr 3 – dostawa niszczarek*.
Zadanie częściowe nr 4 - dostawa urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami
eksploatacyjnymi*.
*proszę zaznaczyć właściwy przedmiot zamówienia którego zadanie dotyczy i na które jest
składana oferta.

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia
umowy jest*:
………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym
zakresie ustanowili pełnomocnictwo)
* niepotrzebne skreślić
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3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej
załącznikami i oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami, a
także zasadami postępowania.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SWZ tj. „Informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych” przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
6. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
Cena brutto: __________________ zł w tym podatek VAT
(słownie złotych brutto: .......................................................................................................)

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:
Termin realizacji – do 21 dni od dnia zawarcia
umowy *
Termin realizacji – do 14 dni od dnia zawarcia
umowy *
Termin realizacji – do 7 dni od dnia zawarcia
umowy *
*proszę wpisać/zaznaczyć deklarowany termin realizacji
UWAGA: Termin Realizacji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
W przypadku braku informacji o zaoferowanym terminie realizacji Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje maksymalny termin realizacji tj. 21 dni, i taką wielkość przyjmie do przeliczenia punktów w tym
kryterium.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych
Postanowieniach umowy.
9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni, uwzględniając, że termin składania ofert
jest pierwszym dniem biegu terminu tj. do dnia 05.01.2022 r.
10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*
* niepotrzebne skreślić

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
……………………………………………………………………………………………… (opis
zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:
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………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w formie elektronicznej i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
12. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
do:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
Telefon: ________________________________ Faks: ____________
Adres e-mail: _________________________________________________________

14. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ________________________________
2) ________________________________
3)________________________________
…….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES.
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Załącznik nr 1.2 do SWZ
FORMULARZ OFERTY – zadanie nr 5
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 – 032 Katowice
Nawiązując do ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego na: dostawę urządzenia wielofunkcyjnego A3
wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej, my niżej
podpisani:
…………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
……………………………………………………………………….
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów
składających wspólną ofertę)

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem do
reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy
jest*:
………………………………………………………………………………………………
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym
zakresie ustanowili pełnomocnictwo)
* niepotrzebne skreślić

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej
załącznikami i oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami, a
także zasadami postępowania.
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SWZ tj. „Informacją dotyczącą
przetwarzania danych osobowych” przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.
5. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
6. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:
7

Cena brutto: __________________ zł w tym podatek VAT
(słownie złotych brutto: .......................................................................................................)

7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania interwencji serwisowej w czasie:
Czas interwencji serwisowej

8 godzin
6 godzin
4 godziny

*proszę wpisać/zaznaczyć deklarowany czas interwencji serwisowej

UWAGA: Czas interwencji serwisowej stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
W przypadku braku informacji o zaoferowanym czasie interwencji serwisowej Zamawiający uzna,
że wykonawca oferuje maksymalny czas interwencji serwisowej, tj. 8 godzin, i taką wielkość
przyjmie do przeliczenia punktów w tym kryterium.

8. UDZIELAMY gwarancji na okres
Okres gwarancji

12

miesięcy

24 miesiące
36 miesięcy
*proszę wpisać/zaznaczyć deklarowany okres gwarancji

UWAGA: Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
W przypadku braku informacji o zaoferowanym czasie gwarancji Zamawiający uzna, że wykonawca
oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 12 miesięcy, i taką wielkość przyjmie do przeliczenia punktów
w tym kryterium.

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych
Postanowieniach umowy.
10. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni, uwzględniając, że termin składania ofert
jest pierwszym dniem biegu terminu tj. do dnia 05.01.2022 r.
11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*
* niepotrzebne skreślić
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Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
……………………………………………………………………………………………… (opis
zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:
………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, określonymi w
Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w formie elektronicznej i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
13. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania
określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
do:
Imię i nazwisko: ___________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________
Telefon: ________________________________ Faks: ____________
Adres e-mail: _________________________________________________________

15. ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:
1) ________________________________
2) ________________________________
3)________________________________
…….……………………. dnia ………….……. r.
(miejscowość)

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES.
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Załącznik nr 6.4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4
W załączniku należy wypełnić każdy wiersz tabeli wpisując parametry oferowanych produktów, tak aby
opisać dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest
wpisać m.in. model, nazwę producenta, i inne wymagane parametry.
Wpisanie słów „Tak”, „Spełnia”, „Zgodnie z SWZ” jest równoznaczne z brakiem podania oferowanych
parametrów i traktowane będzie jako niespełnienie wymagań określonych w SWZ.

Zadanie nr: 4
Pozycja nr: 1
Nazwa: Urządzenie wielofunkcyjne (drukujące, skanujące, kopiujące) - 1 szt. + tonery 3 szt.
Ilość: 1

Oferowany producent/typ/model

Wymagany
parametr/cecha
Rodzaj urządzenia

Technologia druku

Podajnik DADF

2 kasety na papier

Podajnik boczny

Obsługiwane formaty
nośników

………………………………
/należy wypełnić/

Minimalna wartość wymagana
Wielofunkcyjne A3,drukarka,
kserokopiarka, skaner kolorowy,
faks

Oferowany
parametr/cecha

………………………………
/należy wypełnić/

Laserowa lub LED,
monochromatyczna
min. 50 arkuszy,

Min.po 550 arkuszy każda,

min. 100 arkuszy 80g/m2,

A6 do A3,

10

………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/

Gramatura papieru w
zakresie
Prędkość drukowania
format A4
Prędkość skanera
(mono/kolor):
Panel obsługi dotykowy

Drukowanie dwustronne,

Łączność za
pośrednictwem sieci, WiFi, urządzeń USB i kodów
QR,
Druk sieciowy, interfejsy
standardowe
Skanowanie sieciowe
SEND, skanowanie do email, do pliku, do urządzeń
mobilnych i chmury,
Zgodność z technologią
SIEM,
wewnętrzny moduł
wykańczania
Rozdzielczość drukowania:
Urządzenie gotowe do
pracy
Urządzenie zamontowane
na podstawie/szafce na
kółkach.

60 - 220 g/m²,
………………………………
/należy wypełnić/
min 30 str. (A4)/min.,

Min. 55 obrazów/min. w trybie
jednostronnym,
Min. 7 cali, WVGA w języku
polskim

automatyczne

………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/

tak
………………………………
/należy wypełnić/
USB 2.0, LAN (Ethernet
10/100/1000 Base TX)

………………………………
/należy wypełnić/

Tak
………………………………
/należy wypełnić/

tak

………………………………
/należy wypełnić/

Możliwość zszywania

………………………………
/należy wypełnić/

do 1200 × 1200 dpi,

………………………………
/należy wypełnić/

Wyposażone w komplet
materiałów eksploatacyjnych

………………………………
/należy wypełnić/

tak
………………………………
/należy wypełnić/

11

Dodatkowe materiały
W cenie urządzenia Wykonawca
eksploatacyjne dostarczone
zapewni 3 szt. tonerów o
wraz z urządzeniem:

wydajności min. 30.000 każdy,
zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
Materiały powinny być
oryginalne, markowane przez
producenta urządzenia

Gwarancja:

Min. 3 lata

………………………………
/należy wypełnić/
………………………………
/należy wypełnić/

Dodatkowe wymagania/uwagi:

1. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności w języku polskim CE.
2. Urządzenie musi posiadać dokumenty gwarancyjne i podręcznik użytkowania w
języku polskim.
3. Dostawa do budynku Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach
ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice w cenie urządzeń.
4. Instalacja na stanowisku pracy w cenie urządzenia.
Oferowana cena jednostkowa brutto PLN
………………………………
/należy wypełnić/

Za urządzenie wielofunkcyjne
Oferowana cena brutto PLN
Za tonery do urządzenia wielofunkcyjnego
Oferowana wartość brutto za całe zadanie
częściowe nr 4

………………………………
/należy wypełnić/

………………………………
/należy wypełnić/

Dokument należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie
PDF (poprzez funkcję „zapisz jako” lub „drukuj”) i podpisanie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w formacie PAdES.
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