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MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI  

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Zakup i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu 

wydruku centralnego wraz z serwisem.” 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, niepodlegającym 

przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 roku, poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień 

Publicznych Sektorowych Część B stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2017 

Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o. o. z dnia 10.08.2017 r. 

z późn.zm. – dalej jako „Regulamin“ – działając na podstawie  § 17 ust.13 i 15 Regulaminu 

– w odpowiedzi na pytania  Wykonawców  z dnia 06.05.2022 r , 09.05.2022r., 10.05.2022 

r. o modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej „SIWZ“ – 

udziela następujących odpowiedzi, modyfikuje treść SIWZ i przedłuża termin składania 

ofert: 

Pytanie 1: 

W związku z długotrwałym brakiem dostępności na rynku urządzeń drukujących 

w segmencie wydajnych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4, zwracam się 

z prośbą o zmianę zapisów SOPZ w CZEŚCI I, punkt A, dopuszczając możliwość 

zaoferowania urządzeń formatu A3. 

Odpowiedź:  

Zamawiający  nie wyraża zgody  na zmianę zapisów SOPZ w Części I , punkt A i nie 

dopuszcza możliwości zaoferowania urządzeń formatu A3. 

 

Pytanie 2: 

W związku z bardzo dużym brakiem sprzętu IT na rynku spowodowanym COVID19 a co  

za tym idzie ogólnoświatowym kryzysem dostępności na procesory i chipy zwracam się z 

prośba o modyfikację OPZ. : Części I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot 



 

 
 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 

tel. 58 341 00 21-23 |gait@gait.pl | www.gait.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

oferty: Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor Zamawiający wymaga: Szybkość wydruku 

Mono: min. 45 str. A4/min w kolorze: min 45 str. A4/min. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Szybkość wydruku Mono: min. 37 

str. A4/min w kolorze: min 37 str. A4/min  
 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał 

zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma. 
 

Pytanie nr 3   

Dotyczy: Części I – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot oferty: Urządzenie 

wielofunkcyjne A4 kolor, A4 mono. Formaty plików OCR (doc,docx,xls,xlsx) 

JPEG,TIFF,XPS,PDF . 

Skoro zamawiający wymaga aby OCR było realizowane przez system to rozumiem, że 

urządzenia nie muszą posiadać wbudowanej takiej funkcjonalności? Zatem przychylenie 

się do prośby wykonawcy w pełni zaspokoi uzasadnione potrzeby Zamawiającego oraz 

wpłynie   w korzystny sposób na wzrost konkurencji w niniejszym postępowaniu i 

możliwość zrealizowania  dostawy w wymaganym terminie 90 dni od podpisania umowy. 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający wymaga aby urządzenia miały wbudowaną funkcję OCR.  

Przetwarzanie zaimplementowane również w systemie zarządzania stosowane 

jest do dokumentów  w formie elektronicznej (np. pdf ) z plikiem wynikowym docx 

lub xls. 

Pytanie nr 4  

Dotyczy: Części I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot oferty: Urządzenie 

wielofunkcyjne A3 kolor Zamawiający wymaga: Szybkość wydruku Mono: min. 40 str. 

A4/min w kolorze: min 40 str. A4/min. 

Czy zamawiający dopuści urządzenie o parametrach: Szybkość wydruku Mono: min. 

34 str. A4/min w kolorze: min 34 str. A4/min  

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał 

zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma. 
 

Pytanie nr 5 

Dotyczy: Części I - dostawa urządzeń wielofunkcyjnych Przedmiot oferty: System wydruku 

centralnego i kontroli kosztów Zamawiający wymaga: VIII. umożliwiać przypisanie kilku 

kart zbliżeniowych dla jednego użytkownika (min.15). Wykonawca jest  

jednym z największych dystrybutorów w Polsce urządzeń wielofunkcyjnych i systemów  
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zarządzania drukiem. Wykonawca ma na swoim koncie ponad 150 wdrożeń systemów                    

i nie było do tej pory sytuacji aby 1 użytkownik używał 15 kart zbliżeniowych. Wszyscy 

najwięksi producenci systemów Centralnego wydruku maja możliwość przypisania max. 

2 kart do użytkowników. Dlatego wnoszę o zmianę tego zapisu na: VIII. umożliwiać 

przypisanie kilku kart zbliżeniowych dla jednego użytkownika (max 2). Zatem przychylenie 

się do prośby wykonawcy w pełni zaspokoi uzasadnione potrzeby Zamawiającego oraz 

wpłynie w korzystny sposób na wzrost konkurencji w niniejszym postępowaniu                                     

i możliwość zrealizowania dostawy w wymaganym terminie 90 dni od podpisania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał 

zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma. 

 

Pytanie 6.  

Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie urządzeń o parametrach jak poniżej?  

 

a. 17 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do kolorowego wydruku dokumentów formatu A4 

zgodnie z poniższą specyfikacją:  

5 . Pamięć - Pamięć RAM min. 1,25 GB  

16. Formaty plików - PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A  

20. Szybkość wydruku – mono min. 38 str. A4/min ; w kolorze: min. 38 str. A4/min  

31. Funkcja powiększania / zmniejszania – 25 do 400%;  

  

b. 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych mono do wydruku dokumentów formatu A4 

zgodnie z poniższa specyfikacją: 

5 . Pamięć – Pamięć RAM min. 1,5 GB  

16. Formaty plików - PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A  

30. Obsługiwana gramatura papieru - min. od 60 do 120 g/m²  

31. Funkcja powiększania / zmniejszania –25 do 400%;  

c. 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych do kolorowego wydruku dokumentów formatu A3 

zgodnie z poniższą specyfikacją:  

32. Funkcja powiększania / zmniejszania – 25 do 400%; 

Odpowiedź: 

Zmawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał 

zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma. 
 

Pytanie 7.  

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia A4 kolor drukujące mono i w kolorze 40 

stron/minutę? (dotyczy pkt. a szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) 

 Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie objętym zapytaniem Zamawiający dokonał 

zmiany treści SIWZ szczegółowo opisanej w dalszej części pisma. 
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Pytanie 8. 

Czy jest możliwość zmiany SIWZ i wykreślenie z pkt 22. Obsługiwane systemy operacyjne 

– Microsoft Windows 2003 Server. Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzeń 

najnowszej klasy, a więc przeznaczonych do integracji z najnowszymi systemami 

operacyjnymi. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga możliwości wydruków z systemu Windows 2003 Server. 

Pytanie 9.  

Zamawiający wymaga funkcji OCR. Jaką obecnie licencję posiada Zamawiający? tzn. ile 

stron OCR może przetworzyć w miesiącu? Czy jest jakiś określony limit? I czy możemy 

przyjąć ten sam? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada limitu stron w procesie OCR. 

 

Modyfikacja 2  treści SIWZ  

1. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę  SOPZ Załącznik nr 2  SIWZ  

w ten sposób, że : 

   ust. 1 pkt 1 lit a poz. 20 otrzymuje brzmienie: 

20 Szybkość wydruku 
Mono: min. 45   35 str. A4/min, w kolorze:  min 45  35 

str. A4/min  

 

2. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę  SOPZ Załącznik nr 2  SIWZ  

w ten sposób, że  ust. 1 pkt 1 lit c  poz. 21 otrzymuje brzmienie: 

21 Szybkość wydruku 
mono: min. 40  34 str. A4/min; min. 15 str. A3/min 

kolor: min. 40  34 str. A4/min;  min. 15 str. A3/min 

3. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę  SOPZ Załącznik nr 2  SIWZ 

w ten sposób, że  w Części II  ust. 2  V.   poz. viii  otrzymuje brzmienie: 

System musi umożliwiać przypisanie do konta użytkownika do 15 użytkowników 

„drukujących”. Użytkownik drukujący to identyfikator użytkownika w systemie 

operacyjnym inicjującym wydruk. Funkcjonalność wykorzystywana przez Zamawiającego 

na stanowiskach gdzie użytkownik ma prawo odbioru wydruku innych użytkowników. 

4. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę  SOPZ Załącznik nr 2  SIWZ  

w ten sposób, że  w Części I  ust. 1 a ,  poz. 5,16, 20,31 otrzymuje brzmienie: 
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5. Pamięć - Pamięć RAM min. 1,25 GB  

16. Formaty plików - OCR (doc,docx,xls,xlsx)  JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF,  PDF/A  

20. Szybkość wydruku – Zamawiający dokonał zmiany zapisów w pkt.1 Modyfikacji 2 

treści SIWZ  powyżej. 

31. Funkcja powiększania / zmniejszania : 25 % do 400%;  z dokładnością do 1% 

5. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę  SOPZ Załącznik nr 2  SIWZ                    

w ten sposób, że  w Części I  ust. 1 b ,  poz. 5,16, 30,31 otrzymuje brzmienie: 

5 . Pamięć – Pamięć RAM min. 1,5 GB  

16. Formaty plików - OCR ( doc,docx,xls,xlsx) JPEG, TIFF, MTIFF, XPS ,PDF, PDF/A  

30. Obsługiwana gramatura papieru - min. od 60 do 120 g/m²  

31. Funkcja powiększania / zmniejszania : 25 % do 400%; z dokładnością do 1% 

6. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę  SOPZ Załącznik nr 2  SIWZ                   

w ten sposób, że  w Części I  ust. 1 c ,  poz. 32  otrzymuje brzmienie: 

Funkcja powiększania / zmniejszania : 25 % do 400%; z dokładnością do 1%. 

 Wszystkie zmiany w  SOPZ Załącznik nr 2  do SWIZ  oznaczono kolorem czerwonym. 

   

 Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że modyfikuje treść Załącznika  nr 7  SIWZ  

Wykaz wykonanych dostaw. 

W Wierszu 1 kolumnie 5 wykreśla się zapis: Nazwa Wykonawcy/ podmiotu 

udostępniającego potencjał i zastępuje się  nową treścią Wartość Wykonanych dostaw w zł.   

Zmiany w Załączniku nr 7 do SIWZ oznaczono kolorem czerwonym. 

 

W zaistniałym stanie sprawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert                                   

z 17.05.2022 r. na 20.05.2022 r., godz. 09:30. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi                   

w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:00. 

 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału VIII SIWZ w ten sposób, 

że ust. 2 pkt 12 lit b otrzymuje brzmienie: 

>>b) w formie pisemnej w dwóch, trwale zamkniętych, umieszczonych jedna  

w drugiej kopertach, opisanych w sposób następujący: 

- na kopercie zewnętrznej umieścić wyłącznie nazwę postępowania tj. „Zakup                               

i dostawa urządzeń biurowych oraz systemu wydruku centralnego wraz z serwisem ”, 

znak sprawy 520.261.2.17.2022.IGC, dnia 20 maja 2022 r. godz. 09:30” oraz „PROSZĘ 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20 MAJA 2022 R. GODZ. 10:00” 

- na kopercie zewnętrznej oprócz nazwy postępowania podać dodatkowo imię  

i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta.<< 

 



 

 
 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. | ul. Jaśkowa Dolina 2 | 80-252 Gdańsk 

tel. 58 341 00 21-23 |gait@gait.pl | www.gait.pl 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

pod numerem KRS 0000186615 | kapitał zakładowy 69 171 000 zł  | NIP 2040000711 | Regon 192993561 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ poprzez zmianę Rozdziału IX ust. 1 i ust. 6  

w następujący sposób: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 

20.05.2022 r., do godz. 9:30 :  

1) w formie elektronicznej: za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gait,  

albo  

2) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 

Gdańsk, pokój nr 19.“ 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego, za pośrednictwem Platformy, poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj 

oferty” oraz równolegle poprzez otworzenie kopert z ofertami złożonymi w formie 

pisemnej.“ 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią 

integralną część SIWZ, podczas sporządzania ofert.  

 

Treść pozostałych zapisów SIWZ pozostaje bez zmian. 

Załączniki:  

1. SWZ po modyfikacji  

2. Załącznik nr 7 do SIWZ po modyfikacji 
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