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Karczew, 12 stycznia 2022 r. 
Zamawiający:  
Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 
 
ZP.271.22.2021.MS 

Strona Internetowa Zamawiającego 
/prowadzonego postępowania 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI Nr 2 

i 
ZMIANA TREŚCI Nr 2 

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
- dotyczy Części I zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 

treści złożonych ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą: Dostawa sprzętu w ramach 
projektu „E-usługi dla e-kultury w gminach Karczew i Wiązowna”– dwie Części. Numer 
referencyjny: ZP.271.22.2021.MS. 

 
Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.), „zwaną dalej ustawą Pzp”, wyjaśnia i zmienia (zmiana polega na poprawieniu 
omyłki pisarskiej) treść Specyfikacji Warunków Zamówienia „zwaną dalej SWZ”, udzielając 
odpowiedzi na trzy (3) pytania dotyczące Części I zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego 
12.01.2022 r. pocztą elektroniczną. 
 
„W związku z prowadzonym, przedmiotowym postępowaniem, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na pytania w poniższym zakresie”. 
 
Pytanie Nr 3: 
„1. Czy Zamawiający w pozycji 2.1 Serwer, wymaga już zainstalowanej i funkcjonującej 
karty/komponentu umożliwiającej konfigurację oraz monitoring najważniejszych komponentów 
serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/Apple iOS) przy użyciu jednego 
z protokołów NFC/ BLE/ WIFI? W obecnym brzmieniu OPZ, nie sposób określić, czy powyższa 
funkcjonalność ma być możliwością dla przyszłej, ewentualnej rozbudowy, czy też oferowana 
maszyna musi już umożliwiać takie działanie.”? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga (ale dopuszcza) już zainstalowanej i funkcjonującej 
karty/komponentu umożliwiającej konfigurację oraz monitoring najważniejszych komponentów 
serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/Apple iOS) przy użyciu jednego 
z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. Powyższa funkcjonalność ma być możliwością dla przyszłej, 
ewentualnej rozbudowy. 
 
 
Pytanie Nr 4: 
„2. Czy Zamawiający w pozycji 2.8 Skaner wielofunkcyjny, dopuści zaoferowanie produktu 
o  maksymalnej obsłudze długości nośnika na poziomie 2500 mm, a także prędkości skanowania 
wyrażonej w obrazach na sekundę (zgodnie z obowiązującymi normami dla tego typu urządzeń) 
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oraz z obciążalnością dzienną na poziomie do 5000 stron (obecny wymóg 20 tysięcy stron dziennie, 
przy określonej szybkości skanowania, wydaje się zawyżony w stosunku do reszty parametrów 
i definiuje urządzenia całkowicie innej klasy - skanery przemysłowe)?”. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że wymagane parametry urządzenia w treści SWZ - tj. treść Opisu 
Przedmiotu Zamówienia  (OPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.1 do SWZ [w pozycji 2.8. Skaner 
wielofunkcyjny (na str. 9)], pozostają bez zmian.  
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wymagane parametry są uwarunkowane niezbędną dla 
Zamawiającego funkcjonalnością ww. Skanera wielofunkcyjnego, który wykorzystywany będzie do 
znacznej/dużej ilości archiwizowanych dokumentów - cel Projektu, którego niniejsze 
postępowanie jest częścią, w zakresie sprzętu IT.  
 
 
Pytanie Nr 5: 
„3. Z uwagi na rozbieżności w ilościach skanerów z pozycji 2.7 - skaner biurowo-archiwalny, 
względem OPZ, a zestawieniem tabelarycznym sprzętu z SWZ, prosimy o określenie wymaganej 
ilości sprzętu (1 szt. czy 2 szt.).” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia 2 szt., jednocześnie Zamawiający zmienia treść SWZ polegającą na 
poprawieniu omyłki pisarskiej w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie 
wymaganych ilości skanerów w pozycji/punkcie 2.7. Skaner biurowo-archiwalny. Ilość skanerów, 
właściwie określona została w treści SWZ punkt 2.1.1 lit g (na str. 3) - w treści Opisu Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ) w pozycji/punkcie 1. lit g (na str. 1) - oraz w treści Formularza cenowego – 
kalkulacja ceny oferty (kolumna A wiersz 7), stanowiącego załącznik Nr 8.1 do SWZ. 
 
Zamawiający zmienia treść SWZ polegającą na poprawieniu omyłki pisarskiej w następującym 
zakresie: 
 
1. treść SWZ - tj. treść Opisu Przedmiotu Zamówienia  (OPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.1 do 

SWZ [w pozycji 2.7. Skaner biurowo – archiwalny (na str. 8)], a mianowicie: 
 
  w SWZ - tj. treść Opisu Przedmiotu Zamówienia  (OPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.1 do SWZ 

[w pozycji 2.7. Skaner biurowo – archiwalny (na str. 8)], jest:  
1.7. Skaner biurowo – archiwalny – 1 szt.: 

 
 w SWZ - tj. treść Opisu Przedmiotu Zamówienia  (OPZ), stanowiącego załącznik Nr 1.1 do SWZ 

[w pozycji 2.7. Skaner biurowo – archiwalny (na str. 8)], powinno być: 
      2.7. Skaner biurowo – archiwalny – 2 szt.: 
 
Pozostałe postanowienia treści SWZ pozostają bez zmian. 
Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ. 
Niniejsze wyjaśnienia i zmiana treści SWZ stanowić będą załącznik Nr 1 do Umowy. 

 
ZATWIERDZIŁ 

  Z up. BURMISTRZA 
Karol Chróścik 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Sprawę prowadzi: Marzena Szulc  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
tel.: (22) 780 65 88 lub 780 65 16 wew. 136 
e-mail:m.szulc@karczew.pl 


