
 

Obrazów, dnia 18.11.2019 r. 
INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego  w ramach projektu pod nazwą  
„Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 

 

 

Pytanie nr 1  
Dotyczy 7d 13. Serwer do oprogramowania dziedzinowego lp.20 Prosimy o podanie zakresu migracji ( usługi, role 
etc) kontrolera domeny.  
Odpowiedz: 
Zamawiający wymaga uruchomienia podstawowego kontrolera domeny ozarow.local. Migracja: Activ 
Directory, usług AD DS, DNS, usług plików i magazynowania, usług pulpitu zdalnego, zasad zabezpieczeń 
lokalnych, zasad grupy, licencji CAL, harmonogramu zadań, posiadanych ról i funkcji. Instalacja MS SQL i 
uruchomienie instancji, przekopiowanie dokumentów użytkowników  do folderów macierzystych.  
Pytanie nr 2 
Dotyczy 7d Przełącznik światłowodowy zarządzalny min 24 port SFP warstwa L2, L3 (1 szt.) – prosimy o wyjaśnienie 
co Zamawiający rozumie pod pojęciem : Zapewnić dostęp do środowiska zarządzania urządzeniem. 
Odpowiedz: 
Zamawiający wskaże komputer na którym należy zapewnić możliwość logowania się do panelu 
administracyjnego/zarządzającego urządzenia  np. przez przeglądarkę internetową. Jeżeli przełącznik będzie 
wymagał oddzielnego oprogramowania do zarządzania to zamawiający wymaga również instalację tego 
narzędzia na wskazanym komputerze.  
Pytanie nr 3 
Dotyczy 7d Przełącznik światłowodowy zarządzalny min 24 port SFP warstwa L2, L3 (1 szt.) – prosimy o informację 
ile sieci VLAN należy utworzyć  
Odpowiedz: 
Należy utworzyć 21 sieci VLAN 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy 7d 18  Zakup sprzętu do backupu danych (1 szt.)- prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod 
pojęciem : Zapewnić dostęp do środowiska zarządzania urządzeniem 
Odpowiedz: 



Zamawiający wymaga aby urządzenie zostało uruchomione w pełnym zakresie umożliwiającym pracę, a więc 
aby zamawiający miał dostęp do narzędzi /oprogramowania  urządzenia. Zamawiający wskaże 
środowisko/komputer instalacji narzędzi jeśli będzie to wymagane do prawidłowego działania 
 
Pytanie nr 5 
Dotyczy 7d 20. Streamer do kopii zapasowych (1 szt.) – prosimy o dokładne opisanie sposobu montażu streamera w 
szafie RACK 
Odpowiedz: 
Zamawiający wymaga zamocowanie urządzenia uchwytami mocującymi np. 1U oraz podłączenie streamera 
do wskazanego przez zamawiającego serwera. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie półki 
umożliwiającej montaż w posiadanej szafie RACK. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji:  
Gmina Obrazów- Załącznik nr 7a Specyfikacja zamówienia OBRAZÓW, dotyczy pkt 7 - Zakup urządzenia 
wielofunkcyjnego z funkcją skanowania sieciowego (1 szt.) oraz  
Gmina Ożarów- Załącznik nr 7d Specyfikacja do zamówienia Ożarów, dotyczy pkt  9- Urządzenie 
wielofunkcyjne z funkcją skanowania sieciowego (2 szt.), które otrzymuje brzmienie: 

 
  

NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE 

Technologia druku technologia laserowa, czterobębnowa  

Format oryginału i kopii A6-A3 

Prędkość drukowania Min. 40 stron A4 / min. w kolorze i mono 

Obsługiwane rozdzielczości drukowania 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi 

Czas wydruku pierwszej strony kolorowej maks. 7 sek., czarno-białej maks. 6 sek. 

Czas nagrzewania maks. 20 sek. od włączenia zasilania 

Kopiowanie wielokrotne Od 1 do 9999 kopii 

Pamięć RAM min. 4 GB 

Dysk SSD lub HDD  min. 320 GB, wyposażony w funkcję szyfrowania i zamazywania danych 

Zoom 25-400%  

Panel operatora Panel operatora wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o 

przekątnej min. 10 cali, w języku polskim. Panel z płynna regulacją kąta 

nachylenia. Integracja urządzenia z aplikacjami zewnętrznymi poprzez 

ekran dotykowy urządzenia. 

Dupleks automatyczny, obsługa papieru 70-250 g/m2 

Podajnik dokumentów Dwustronny - jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 270 ark. 

(A4, 80 g/m2) 

Podajniki papieru  podajnik automatyczny min. 4 x 500 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 

60-300 g/m2 (w tym min. dwa obsługujące papier formatu A3); 

 taca boczna na min. 150 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A3, 

60-300 g/m2    

Odbiór wydruków i kopii Taca odbiorcza na min. 500 arkuszy (80 g/m2) 

Język opisu strony PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) 

Interfejsy USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000 Mb 

Funkcje skanowania skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci 

przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów 

Rozdzielczość skanowania 600 dpi  

Prędkość skanowania kolor: min. 80 str. / min. (300 dpi/A4) 

Typy plików PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany  

JPEG, TIFF, XPS 

Dołączone oprogramowanie Monitorowanie i zarządzanie urządzeniem przez sieć komputerową 

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie 

standardowe (dostarczone w komplecie z 

urządzeniem) 

Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron 

kolorowych A4 (zgodnie z ISO 19798)  

Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 600 000 stron 

kolorowych A4. Dostarczone materiały muszą być nowe i nieużywane, 

oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. 

Możliwość rozbudowy  Podajnik papieru na min. 3000 ark. (A4, 80 g/m2)  

 Standardowy faks klasy Super G3  

 Finiszer zszywający, min. 1 taca odbiorcza o pojemności min. 4.000 

ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru o wadze 60-300 g/m2 , zszywacz 

min. 100 ark. (A4, 80 g/m2), funkcja składania i zszywania broszur 

Wymagania dodatkowe  Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - 

dokument potwierdzający załączyć do oferty 

 Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - 

dokument potwierdzający załączyć do oferty 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


