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Działając na podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający w ramach 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy postępowania na 

„Kompleksową usługę opieki serwisowej dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

eksploatowanych w MUP w Lublinie” przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami: 

 

 Treść pytania nr 1 

„W nawiązaniu do powyższego postępowania, pragniemy zadać następujące pytania: 

 We wzorze umowy oraz OPZ – czytamy: 

§ 1 pkt.2. Usługa , o której mowa w ust. 1 polegać ma na zapewnieniu poprawnej jakości wydruków i 

kopii zgodnie z dokumentacją techniczną urządzeń, z uwzględnieniem obowiązków Wykonawcy 2 

określonych w § 2 niniejszej Umowy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemu zgodnie z wdrożoną 

przez Wykonawcę normą PN ISO/IEC 27001:2014 lub równoważną w zakresie usługi wydruku. 

Wdrożenie systemu PN-ISO/IEC 27001:2014 lub równoważnego przez Wykonawcę musi odbyć się 

na podstawie umowy o świadczenie usług certyfikowanych realizowanej za pośrednictwem ośrodka 

wdrożeniowego wpisanego na Polską Listę Certyfikowaną. Usługa wdrożenia powinna być 

zrealizowana przez ośrodek certyfikowany zgodnie z polską normą PNISO/IEC 17021:2011 lub 

równoważną – dotyczy to zarówno audytu jak i certyfikacji 

W Rozdz.8 :WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA ZŁOŻYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA  - brak tego 

zapisu. 

Pytanie nr 1:  

Czy w związku z tym iż jest to wymóg, czy Zamawiający dopisze w rozdziale 8, w  wykazie 

oświadczeń lub dokumentów wymóg dostarczenia / okazania powyższego certyfikatu? Brak tego 

zapisu może spowodować, iż część firm przystępujących do niniejszego postępowania może nie 

posiadać powyższego certyfikatu, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zweryfikowania tego .” 

 

ODPOWIEDŹ 

W ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający wyjaśnia, iż nie dokonuje zmiany zapisów 

SWZ w Rozdziale 8, dotyczącym: Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają złożyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

niepodlegania wykluczeniu z postępowania. 
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