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Nr post. 89/520/RR/2017                                                                                                            Gdańsk, dnia 05.07.2017 

  
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:  
Skaner kolorowy, jednoprzebiegowy, skanowanie dwustronne A3, ADF. Czy chodzi o skaner z automatycznym 

podajnikiem dokumentów z możliwością skanowania dwustronnego, a może chodzi o skaner z automatycznym 

podajnikiem dokumentów, który będzie skanował dwustronnie za jednym przebiegiem? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na  zastosowanie w urządzeniach A3 automatycznych podajników dokumentów z 

możliwością skanowania dwustronnego w dwóch przebiegach pod warunkiem spełnienia kryterium szybkości 

skanowania. 
PYTANIE 2: 
Skaner kolorowy, jednoprzebiegowy, skanowanie dwustronne A4, ADF. Czy chodzi o skaner z automatycznym 

podajnikiem dokumentów z możliwością skanowania dwustronnego, a może chodzi o skaner z automatycznym 

podajnikiem dokumentów, który będzie skanował dwustronnie za jednym przebiegiem? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na  zastosowanie w urządzeniach A4 (kolor/mono) automatycznych podajników do-

kumentów z możliwością skanowania dwustronnego w dwóch przebiegach pod warunkiem spełnienia kryte-

rium szybkości skanowania. 

PYTANIE 3:  
Skaner kolorowy, jednoprzebiegowy, skanowanie dwustronne A4, ADF, możliwość zdefiniowania formatu po-

trzebnego do kserowania praw jazdy lub dowodów rejestracyjnych dostępnych jako funkcja na panelu sterowa-

nia (np. kopia dowodu, kopia prawo jazdy). Czy chodzi o skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów z 

możliwością skanowania dwustronnego, a może chodzi o skaner z automatycznym podajnikiem dokumentów, 

który będzie skanował dwustronnie za jednym przebiegiem? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na  zastosowanie w urządzeniach A4 (kolor/mono) automatycznych podajników do-

kumentów z możliwością skanowania dwustronnego w dwóch przebiegach pod warunkiem spełnienia kryte-

rium szybkości skanowania. 
PYTANIE 4:  

 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisu z SIWZ. Zamawiający wprowadzając taki zapis ma na celu za-

pewnienie serwisu gwarancyjnego urządzeń drukujących będących częścią niniejszego postępowania na wypa-

dek niewywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych.  
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PYTANIE 5:  
Czy do urządzenia wielofunkcyjnego A4 KOLOR Zamawiający zaakceptuje podajnik dokumentów o pojemności 

75 arkuszy? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający akceptuje podajnik o pojemności 75 arkuszy. 
PYTANIE 6:  
Czy do urządzenia wielofunkcyjnego A4 KOLOR wymagana jest podstawka na kółkach? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wymaga podstawy na kółkach. 
PYTANIE 7:  
Czy do urządzenia wielofunkcyjnego A4 MONO Zamawiający zaakceptuje podajnik dokumentów o pojemności 

75 arkuszy? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający akceptuje podajnik o pojemności 75 arkuszy. 
PYTANIE 8:  
Czy do urządzenia wielofunkcyjnego A4 MONO Zamawiający zaakceptuje podajnik dokumentów, automatyczny 

dwustronny ale bez funkcji skanowania jednoprzebiegowego?? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający akceptuje automatyczny podajnik dwustronny dwuprzebiegowy 
PYTANIE 9:  
Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „Przetwarzanie dokumentów zapisanych już w formacie plików 

danych? 

ODPOWIEDŹ: 
Uprawniony użytkownik musi mieć możliwość przetworzenia zeskanowanego wcześniej obrazu w  pliku pdf  do 

pliku doc lub xls. 
PYTANIE 10:  
Czy Zamawiającemu chodzi o gromadzenie historii nazw dokumentów, czy archiwizacje całych prac drukowa-

nych? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wymaga gromadzenia historii minimum nazw drukowanych dokumentów. 

PYTANIE 11:  
Musi mieć możliwość wydruku aplikacji uruchamianych w środowisku RDP. Jakie dokładnie będą to aplikacje? 

ODPOWIEDŹ: 
W środowisku RDP Zamawiający korzysta z wielu różnych aplikacji pracujących w środowisku Windows Server. 

Sesje RDP wykorzystują w chwili obecnej drukarki zainstalowane na stacji roboczej. Są one podłączane do ser-

wera terminali jako zasób w momencie nawiązania sesji RDP. 
PYTANIE 12:  
W ilu lokalizacjach fizycznych ma być dostępny OCR? 

ODPOWIEDŹ: 
OCR ma być dostępny dla wybranych użytkowników korzystających z zasobów sieci LAN Zamawiającego. 
PYTANIE 13:  
Czy OCR ma być na jednym serwerze, dostarczonym przez Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ: 
OCR  ma być zainstalowany na serwerze dostarczonym przez Wykonawcę. 

PYTANIE 14:  
Jaki przewidywany jest nakład dokumentów do OCR ? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie jest w stanie określić ilości dokumentów przetwarzanych przez OCR. Zamawiający wymaga 

możliwości nieograniczonego korzystania z OCR w zakresie ilości przetwarzanych dokumentów. 
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PYTANIE 15:  
Na jakim etapie trwania umowy Zamawiający przewiduje połączenie systemu zarządzania wydrukami z AD? 

Brak takiego połączenia ogranicza pewne funkcje systemu oraz wymusza konieczność logowania się użytkowni-

ków do systemu z wykorzystaniem ich poświadczeń. Czy stacje robocze użytkowników są podłączone do AD 

Zamawiającego? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający planuje wdrożenie AD w II połowie roku 2018. W chwili obecnej to system zarządzania wydrukiem 

ma umożliwić autoryzację użytkowników w zakresie  obsługi urządzeń wielofunkcyjnych będących przedmiotem 

zamówienia. 
PYTANIE 16:  
Prosimy o podanie ilości urządzeń oraz sposobu ich podłączenia do stacji roboczych: sieciowo czy poprzez złą-

cze USB? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający planuje podłączyć ok 20 urządzeń wymienionych w pkt. X. Urządzenia zostaną podłączone do sieci 

LAN. 
PYTANIE 17:  
Ile urządzeń RICOH typ: SG3110 ma być objęta zakresem zliczania stron? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający planuje podłączyć około 20 urządzeń RICOH SG3110 DN. 

 
PYTANIE 18:  
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie o kolejności drukowania prac będzie decydował użytkownik będąc 

przy urządzeniu wielofunkcyjnym? 

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 19:  
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie na oddzielnych raportach będzie przedstawiona lista drukowanych 

prac przez użytkownika z ich nazwami, natomiast oddzielny raport będzie przedstawiał ilości wydrukowanych 

stron przez użytkownika? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na taką formę raportu. 
PYTANIE 20:  
Zamawiający wymaga braku ograniczeń licencyjnych w zakresie ilości urządzeń oraz użytkowników w odniesie-

niu do systemu zarządzania wydrukiem. Przy założeniu, że oferowany system zarządzania wydrukiem nie ma 

ograniczeń do ilości obsługiwanych użytkowników i urządzeń oraz, że Zamawiający nie określił konkretnego 

modelu o który zamierza rozszerzyć ilość urządzeń – to w przypadku dokupienia urządzenia spoza oferty, wyra-

ża zgodę na zakup wraz z nim wymaganych opcji (hardware/software - takich jak czytnik, interfejs do urządze-

nia) - zapewniających pełną funkcjonalność urządzenia z opisywanym systemem. 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający mając zamiar skorzystania z opcji rozszerzenia zakupu urządzeń wskaże ich wymagania minimalne 

oraz ilość  jaką zamierza nabyć. W przypadku urządzeń wielofunkcyjnych jednym z wymogów będzie wyposaże-

nie urządzenia w czytnik kart zbliżeniowych w standardzie Unique. 

PYTANIE 21:  
Czy Zamawiający wymaga aby system rozpoznawania tekstu (OCR) był spójnym elementem systemu zarządza-

nia wydrukiem, czy też dopuszcza rozwiązanie zewnętrzne, zarządzane oddzielnie? 

ODPOWIEDŹ: 
W zakresie spójności zamawiający wymaga aby była możliwość przetwarzania OCR bezpośrednio z urządzenia 

skanującego. Z punktu widzenia zarządzania OCR może być to rozwiązanie zewnętrzne. 
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PYTANIE 22:  
Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia (z wszystkich segmentów) były tego samego producenta? 

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wyraża zgodę na dostawę urządzeń różnych producentów pod warunkiem że wykonawca jest au-

toryzowanym serwisem oferowanego sprzętu. 

PYTANIE 23:  
Czy Zamawiający posiada domenę opartą na systemach Windows Serwer? Jeśli tak, to jaka jest wersja tych sys-

temów operacyjnych oraz czy Zamawiający posiada licencje CAL na użytkowników dla domeny Windows?  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie posiada w chwili obecnej środowiska domenowego. Licencje CAL użytkowane przez Zamawia-

jącego dotyczą serwera terminali. 
 

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. 

 


