
ZZP.341-44/08              Swarzędz, dnia 28 maja 2008r.

dotyczy zamówienia publicznego na  zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych 
dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do siedziby  zamawiającego wpłynęły  prośby  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
„Zwracam się (...) z zapytaniem dotyczącym Rozdziału 2 SIWZ Zakup komputerów i  urządzeń  
peryferyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu pkt. 4 Skaner Duplex A3 – szt.3
W specyfikacji urządzenia podaliście Państwo jako wymóg obciążenie 2500 dokumentów dziennie 
czy dopuszczalne jest złożenie oferty na urządzenia z dziennym obciążeniem 1500 kartek.”
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert ze skanerem o dziennym obciążeniu do 1500 kartek. 

Zapytanie nr 2
„Zwracamy  się  z  zapyteniem  (...)  dotyczącym  monitora  LCD,  punkt  3  SIWZ,  rozdział  2.
Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora, spełniającego poniższe parametry techniczne: 
Pobór mocy (OFF): 0,7 W”
Odpowiedź nr 2
Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie  monitora  o  poborze  mocy  (OFF):  0,7  W.

Zapytanie nr 3
„W  punkcie  1,  Opisu  Przedmiotu  Zamówienia  Zamawiający  określa:
„Porty: (...)Dostępne z tyłu obudowy: lx równoległy (...)".
„Zasilacz: O mocy nie większej niż 270W, z aktywnym układem PFC".
„Funkcje bezpieczeństwa: Możliwość blokady zapisu (bez blokady odczytu) na stacjach FDD oraz 
na dyskach wymiennych USB". 
„Certyfikaty: Certyfikat Energy Star 4.0".
Certyfikaty:  Poziom emitowanego hałasu,  mierzony  wg normy ISO 7779 i  wykazany według 
normy ISO 9296 w trybie jałowym (1DLE) powinien wynosić nie więcej niż 21dB (potwierdzony 
stosownym dokumentem producenta komputera - oświadczenie wraz z raportem badawczym 
wykonanym przez notyfikowane laboratorium".
W  związku  z  tym  pytamy,  czy  Zamawiający  uzna  za  równoważne  urządzenia  nie  spełniały 
powyższych parametrów, ale w zamian posiadające:
Porty: lx IEEE-1394, 2x eSata
Gniazda: 2x PCI (33MHz / 32bit) 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1
Zasilacz: 250W bez PFC
Poziomy RAID: 0,1
System: Monitorowanie sprzętu, Fan-Control
Możliwość  blokady  zapisu/odczytu  na  dyskach  wymiennych  USB  programowo  (np.  przy  użyciu 
obiektów GP z Windows Server 2003)
Zapytanie nr 4
W punkcie 2. Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określa: 
„Porty: (.. .)Dostępne z tyłu obudowy: 1x równoległy (...)".
„Zasilacz: O mocy nie większej niż 270W, z aktywnym układem PFC".
„Funkcje bezpieczeństwa: Możliwość blokady zapisu (bez blokady odczytu) na stacjach FDD oraz 
na dyskach wymiennych USB".
„Certyfikaty: Certyfikat Energy Star 4.0".
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„Certyfikaty: Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy 
ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 21dB (potwierdzony stosownym
dokumentem producenta komputera - oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym 
przez notyfikowane laboratorium".
„Obudowa:  Obudowa  o  sumie  wymiarów  liczonych  po  krawędziach  zewnętrznych  nie 
przekraczającej 82 cm (.,.)"
W  związku  z  tym  pytamy,  czy  Zamawiający  uzna  za  równoważne  urządzenia  nie  spełniały 
powyższych parametrów, ale w zamian, posiadające:
Porty: lx IEEE-1394, 2x eSata
Gniazda: 2x PCI (33MHz / 32bit) 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1
Zasilacz: 250W bez PFC
Poziomy RAID: 0,1
System: Monitorowanie sprzętu, Fan-Control
Możliwość  blokady  zapisu/odczytu  na  dyskach  wymiennych  USB  programowo  (np.  przy  użyciu 
obiektów GP z Windows Server 2003)
Obudowa: obudowa o sumie wymiarów nie przekraczającej 85 cm.
Odpowiedź nr 3 i 4
Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez:
W punkcie 1 i 2 :
– Porty - skreśla się wymóg „1x-równoległy”

– Zasilacz – skreśla się wymóg „z aktywnym układem PFC”

– Funkcje bezpieczeństwa – dodaje się „za rozwiązania równoważne uznaje się rozwiązania 
oparte na obiektach GP z systemu Windows Serwer 2003 oraz na innych dowolnych systemach 
zarządzania i bezpieczeństwa”.

– Certyfikaty – wymóg otrzymuje nowe brzmienie :

– Deklaracja zgodności CE

– Certyfikat jakości ISO 9001 i 14001
Pozostałe wymogi zostają wykreślone

W punkcie 2 :
– Obudowa – zmienia się wymóg „82 cm” na „85 cm”

Zapytanie nr 5
W punkcie 5. Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający określa: „Pierwsza kopia szybciej niż 
10s", „Pamięć kopiarki standard 16MB maks. 48MB"? „Toner Black min. 5 000 kopii" oraz „Bęben 
Black  min.  16  000  kopii".  Czy  Zamawiający  uzna  za  równoważne  urządzenia,  które  będą 
drukowały pierwszą kopię po 12 s oraz posiadały pamięć standard 8MB maks. 32MB, jeśli będą 
tańsze  w  eksploatacji  ze  względu  na  wyższą  wydajność  tonera,  który  umożliwi  wykonanie 
16000 kopii  oraz żywotność  bębna (30  000 kopii),  a  także będą dodatkowo wyposażone w 
skaner kolorowy?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający modyfikuje OPZ poprzez:
W punkcie 5 :
– Pierwsza kopia - zmienia się wymóg „szybciej niż 10 s„ na „szybciej niż 13 s”

– Pamięć kopiarki – zmienia się wymóg „ standart: 16 MB – Maks. :48” na „ min. 8 MB z 
możliwością rozbudowy do min. 32 MB”

– Toner Black - zmienia się wymóg „min. 5000 kopi” na „min. 10 000 kopi”

– Bęben Black - zmienia się wymóg „min. 16000 kopi” na „min. 20 000 kopi”

Zapytanie nr 6
Na  stronie  16  Opis  Przedmiotu  Zamówienia  wspomniane  jest  „Terminal  komunikuje  się 
z  serwerem  zarządzającym  poprzez  własny  interfejs  Ethernet  lub  interfejs  Ethernet 
wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego."
Rozumiemy  przez  to,  że  UMiG  w  Swarzędzu  posiada  już  jakiś  system  zainstalowany 
centralnie  na  serwerze,  który  pełni  rolę  kontrolera  i  systemu zliczającego wydruki  i  kopie. 
Jeśli  dobrze  rozumiemy  terminale zabezpieczające maja komunikować się  z  tym systemem. 
Prosimy o wskazanie jaki system do zliczania wydruków i kopii jest wykorzystywany przez 
UMiG  Swarzędz  celem  sprawdzenia  kompatybilności  urządzeń  oferowanych  z  już 
istniejącymi.  Pytamy  również,  czy  Zamawiający  wymaga  integracji  dostarczonych  urządzeń 
z  już  pracującym systemem oraz czy  w skład  zamówienia  wchodzi  ewentualne rozszerzenie 
licencji oprogramowania zarządzającego.
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Odpowiedź nr 6
W punkcie 6  dodaje się:
-  Zamawiający  wymaga  integracji  terminali  uwierzytelniających  z  urządzeniami 
wielofunkcyjnymi  oraz  integracji/włączenia  urządzeń  do  pracy  pod  kontrolą  posiadanego 
oprogramowania  systemowego  Q-vision  firmy  Qube  Technologies.  Dodatkowe  licencje  na 
oprogramowanie zarządzające nie są przedmiotem przetargu. 

Zamawiający w związku z  powyższymi  modyfikacjami treści  Specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia i art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych  do  dnia  4  .  06  .  2008r,  do  godz.  10:30  (pokój  202).  Otwarcie  ofert  nastąpi 
dnia 4 . 06 . 2008r., o godz. 11:00 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian
w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.
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