
 

 
 

 
 

Płock, dnia 05.02.2021 r. 

 

Do Wykonawców: 
Znak sprawy: ZP. 264.05.2021 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i 

Radomiu. 

W związku z nadesłanymi pytaniami w sprawie przedmiotu zamówienia Mazowiecki Wojewódzki 

Ośrodek Medycyny Pracy, udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

W aktualnym zapytaniu wymagają Państwo oryginalnych tonerów do nowo zakupionych drukarek (HP 404 i HP 

479) z powodu obawy o utratę gwarancji.  

Chciałbym prosić o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez "oryginalność" danego materiału. Czy toner ma 

być producenta drukarki, tj. marki HP, czy może być oryginalnym produktem równoważnym. Przy okazji 

chciałbym zapewnić że używanie oryginalnych produktów równoważnych nie narusza praw gwarancyjnych 

producenta urządzenia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający dopuszcza oryginalne produkty równoważne, które są zaakceptowane przez producenta tych 

urządzeń i nie spowodują  braku utraty gwarancji producenta 

 

Pytanie 2: 

Dodatkowo, proszę o informację ile na przedmiotowych drukarkach będzie wykonywane wydruków. 

Informacja te ma bezpośredni wpływ na wycenę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż na przedmiotowych drukarkach, wykonywanych będzie średniomiesięcznie: 

− HP 404 – 19 szt. – ok. 1 000 wydruków dla 1 urządzenia 

− HP 479 – 1 szt. – ok. 600 wydruków 

 

Pytanie 3: 

Zamawiający wymaga możliwości użyczenia od Wykonawcy dodatkowych urządzeń. Proszę o informację ile 

(danego typu) urządzeń i w jakim terminie ma być dostarczonych, oraz czy Zamawiający zapewni podłączenie 

urządzeń metodą LAN. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający informuje, iż dokładny opis urządzeń zawarty jest w Załączniku Nr 4 na stronie 2, tiret 2. Ilość 

urządzeń jest wskazana w Załączniku Nr1 – na dole strony. Załącznik Nr 1 wypełnia Wykonawca podając 

oprócz ceny parametry zaproponowanych urządzeń dla danej lokalizacji, tj. typ urządzenia, producenta i rok 

produkcji. Termin dostawy tych urządzeń do trzech lokalizacji Zamawiającego to 10 dni roboczych licząc od 

daty podpisania umowy – co zawarto w Załączniku Nr 6 - § 1 ust. 2. Zamawiający zapewni podłączenie 

urządzeń metodą LAN. 

 

Pytanie 4: 

Czy raport i faktura może być wysyłana do Zamawiającego w formie elektronicznej. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak. Zamawiający preferuje takie rozwiązanie. Adres wysyłki faktur: kancelaria@mwomp.pl – co zawarto w 

Załączniku Nr 6 - § 4 ust. 11. 

 

Pytanie 5: 

Zamawiający wymaga aby program miał możliwość instalacji tzw. onsite, w przypadku takiej instalacji 

znacznie ograniczy się funkcjonalność wymagana specyfikacją (min. monitoring urządzeń przez Wykonawcę 
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w celu wysyłania tonerów, wystąpią problemy z rozliczeniem urządzeń, automatyczna dostawa tonerów, 

alarmy serwisowe ect. ) - jeśli do tej pory Zamawiający nie korzystał z tej opcji sugeruję zmianę poprzez 

wykreślenie zapisu o "onsite" lub wyjaśnienie, jak w przypadku takiej instalacji Wykonawca ma zapewnić 

funkcjonalność opisaną systemem. 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiający w Załączniku nr 3 przedstawił schemat działania instalacji onsite. 

 

Pytanie 6: 

cyt "Możliwość instalacji oprogramowania klienckiego w środowisku Windows za pomocą Active Directory." 

- w jakim celu Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności? Chodzi o możliwość dystrybucji tzw. paczki 

MSI? 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Zamawiającemu dokładnie chodziło o możliwość dystrybucji paczki przez domenę Zamawiającego. 
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