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Nr post. 89/520/RR/2017                                                                                                            Gdańsk, dnia 03.07.2017 

  
INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: przetargu nieograniczonego – dostawa urządzeń biurowych oraz wdrożenie systemu wydruku wraz z serwisem 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako zamawiający w niniejszym postępowaniu, działając na 

podstawie §17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, w odpowie-

dzi na wnioski wykonawcy (ów) o wyjaśnienie oraz modyfikację treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 

PYTANIE 1:  
Czy zamawiający dopuści dla pozycji „Drukarki laserowe lub żelowe mono A4” – drukarki w technologii LED? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii LED. 

 
PYTANIE 2:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcji skanowania do XPS? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zgadza się na urządzenia bez funkcji skanowania do XPS. 

 

PYTANIE 3:  
Czy Zamawiający dopuści w urządzeniu wielofunkcyjnym A4 kolor automatyczny podajnik dokumentów na 50 

arkuszy oraz łączną pojemność kaset na 750 arkuszy (pierwsza kaseta na 250 ark., druga kaseta na 500 ark.)?  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe urządzenie wielofunkcyjne. 

 
PYTANIE 4:  
Czy Zamawiający dopuści w urządzeniu wielofunkcyjnym A4 mono automatyczny podajnik dokumentów na 50 

arkuszy? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe urządzenie wielofunkcyjne. 

 

PYTANIE 5:  
Czy Zamawiający dopuści w urządzeniu wielofunkcyjnym A4 mono obsługiwaną gramaturę papieru do 

162g/m2? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe urządzenie wielofunkcyjne. 

 
PYTANIE 6:  
Czy zamawiający dopuści urządzenia z podajnikiem (skanerem) dwuprzebiegowym ale z prędkością skanowania 

przy urządzeniach A4  40 kopii na minutę i A3 z prędkością 73 kopie na minutę? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie skanera dwuprzebiegowego, pod warunkiem spełnienia kryterium 

wydajności opisanym w SIWZ. 
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PYTANIE 7:  
Zamawiający wymaga w urządzeniach A4 konfiguracji zawartości ekranu w naszym rozwiązaniu tylko podsta-

wowe funkcje są zawarte na głównym ekranie dowolność konfiguracji polega na funkcji web service która umoż-

liwia podpięcie zewnętrznego interfejsu tak jak w przypadku naszego systemu wydruku oraz konfiguracji po-

przez szablony a na panelu funkcje nie używane przez użytkownika będą wyszarzone i niedostępne. Czy zama-

wiający dopuści takie rozwiązanie? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 
PYTANIE 8:  
Zamawiający wymaga zarządzania osobistą kolejką wydruku w zakresie anulowania , wstrzymania oraz wyboru 

kolejności drukowania. Czy wybór kolejności polega na zaznaczaniu poszczególnym dokumentów z listy i wywo-

łanie wydruku zaznaczonych pozycji? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wymaga, aby zarządzając osobistą kolejką wydruku na urządzeniu dokonać wyboru dokumentów 

które mają się wydrukować, które wstrzymać, a które usunąć z kolejki. Kolejność wydruku dokumentów może 

wynikać z kolejności pojawiania się wydruków w kolejce lub poprzez ustawienie kolejności druku na urządzeniu. 

 
PYTANIE 9:  
Zamawiający wymaga przy zliczaniu ilości wydruku podział  na jednostronicowy bądź duplex. Czy zamawiające-

mu chodziło o zliczanie i wyłapanie na tego typu raporcie ilości papieru? Pytamy ponieważ zliczanie po duplex-e 

i pojedynczym wydruku rodzi przekłamanie w wyniku nawet dochodzący do 50% różnicy. Nasz system posiada 

funkcję  zliczania dla MFP papieru, czy zamawiający dopuści zamiast raportu pojedynczy duplex system który 

bezpośrednio liczy zużywane kartki papieru? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę 

 
PYTANIE 10:  
Zamawiający wymaga podobnie jak wyżej zdolność dzielenia kosztów (kopiowanie, drukowanie, mono-kolor, 

duplex, format) czy w sytuacji zliczania papieru Zamawiający zrezygnuje z raportowania funkcji duplex ponieważ 

otrzyma koszty zużycie kartek papieru? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę 

 
PYTANIE 11:  
Zamawiający wymaga dostarczenia fizycznego serwera o parametrach zapewniających wydajną i nieprzerwaną 

pracę dostarczanego systemu. Serwer musi posiadać macierz dyskową w układzie RAID co najmniej poziomu 1. 

Serwer w obudowie o wysokości max 2U oraz umożliwiającej montaż w szafie RACK. Wymagana jest redundan-

cja zasilaczy. Wraz z serwerem wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na zastosowany system opera-

cyjny oraz zainstalowane na nim oprogramowanie. Dla ilu użytkowników jest niezbędne dostarczenie licencji w 

zastosowanym systemie operacyjnym serwera? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający planuje utworzenie  220 kont użytkowników nazwanych w systemie zarządzania wydrukiem. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek określenia rodzaju potrzebnych licencji dla takiej ilości użytkowników. 

 
PYTANIE 12:  
Czy jest wadium proszę o wyjaśnienie? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wymaga wadium w powyższym postępowaniu przetargowym. 
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PYTANIE 13:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor z pojemnością podajnika uniwersalnego na 50 

stron zamiast wymaganych 100 stron? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający zgadza się, aby automatyczny podajnik dokumentów miał pojemność min 50 kartek. 

 

PYTANIE 14:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor z wyświetlaczem o przekątnej 5 cali zamiast wy-

maganych 7 cali? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE 15:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne A4 mono z wyświetlaczem o przekątnej 5 cali zamiast wy-

maganych 7 cali? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE 16:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor z pamięcią RAM 1,75 GB zamiast wymaganych 

2 GB? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE 17:  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne A4 mono z pamięcią RAM 1,75 GB zamiast wymaganych 

2 GB? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
PYTANIE 18:  
Proszę o precyzyjne określenie ilości urządzeń docelowo mających być objętych systemem wydruku centralnego 

(autoryzacja użytkowników, wydruk podążający) oraz ilości użytkowników, którzy będą autoryzować się na urzą-

dzeniu. 

ODPOWIEDŹ: 
Mając na uwadze rotację pracowników oraz możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia o urządzenia drukują-

ce w trakcie trwania umowy , zamawiający wymaga braku ograniczeń licencyjnych w zakresie ilości urządzeń 

oraz użytkowników w odniesieniu do systemu zarządzania wydrukiem.  

 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany, które stanowią integralną cześć SIWZ, podczas spo-

rządzania ofert.  

Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. 

 


