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Obrazów, dnia 20.11.2019 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 3 

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 „Przełącznik LAN 10/100/1000 zarządzalny min 48 port + min. 4SFP warstwa L2” z pkt 14 

załącznika nr 7d: 

Czy zamawiający dopuści sprzęt posiadający Ramkę Jumbo do 10,000B – obecny zapis „Ramka Jumbo 

13,312B”, w tego typu urządzeniach jest stosowany przez sklepy internetowe i jest on niepoprawny, 

producenci urządzeń w specyfikacji podają natomiast Ramka Jumbo do 10,000B.  

Odpowiedz: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy 

Pytanie nr 2 
Dotyczy „Serwer do oprogramowania dziedzinowego” z pkt 13 załącznika 7d: 

Zapis „2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym)”, znacząco zawęża możliwości doboru 

sprzętu i stanowi naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Zapis ten przy spełnieniu pozostałej specyfikacji 

jednoznacznie wskazuje urządzenia DELL. Pozostali markowi producenci serwerów rezygnują z 

przedniego portu VGA przy zastosowaniu większej ilości portów na dyski, ponadto w większości 

rozwiązań 1 port w zupełności wystarcza do obsługi urządzeń, złącze z tyłu może być wykorzystywane 

poprzez zastosowanie kabla VGA o większej długości. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu na „1 

port VGA na tyle obudowy”. W przypadku podtrzymania zapisów prosimy Zamawiającego u uzasadnienie 

w jaki sposób będzie wykorzystywany wymagany port VGA na froncie obudowy, w celu zastosowania 

rozwiązania równoważnego. 

Odpowiedz: 

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy 

Pytanie nr 3 
Dotyczy „Zakup serwera zapasowego do zapewnienia usługi "drugiej serwerowni"” z pkt 1 z załącznika 7a, 
„Zakup serwera” z pkt 1 ,oraz  „Zakup serwera” z pkt 6 z załącznika 7b, „Zakup serwera do obsługi 
wdrażanych rozwiązań (1 sztuka) wraz z oprogramowaniem do serwera (1 sztuka) i 20 licencji 
dostępowych” z pkt 1 z załącznika 7c, „Zakup serwera do obsługi wdrażanych rozwiązań (1 sztuka), 
oprogramowania do serwera (1 sztuka) i licencji dostępowych (40 sztuk)” z pkt 1, oraz „Serwer do 
oprogramowania dziedzinowego” z pkt 13 z załącznika 7d. 

Zamawiający zamieścił w SIWZ następujące postanowienie dotyczące przedmiotu zamówienia: „Płyta 
główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.” W 
ocenie Wykonawcy powyższe postanowienie narusza przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym 
przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, jak 
i narusza przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe 
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traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wykonawca 
wskazuje, że powyższe wymaganie SIWZ ma charakter wyraźnie dyskryminujący, bowiem skutecznie 
eliminuje możliwość zaoferowania Zamawiającemu sprzętu tych producentów, którzy kupują płyty 
główne u innych producentów, mimo że są to płyty wysokiej jakości i spełniają wszystkie pozostałe 
wymagania SIWZ. Wykonawca wskazuje i podkreśla, że na rynku są producenci znakomitej jakości 
serwerów, spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, którzy korzystają z płyt głównych 
zakupionych u innych producentów, specjalizujących się właśnie w wytwarzaniu płyt głównych. Taka 
praktyka nie różni się niczym od praktyki polegającej na wykorzystywaniu procesorów innych 
producentów, specjalizujących się w wytwarzaniu procesorów, a Zamawiający w przypadku procesorów 
nie wymaga, aby były one zaprojektowane przez producenta serwera i oznaczone jego znakiem 
firmowym. Natomiast poprzez wskazane powyżej wymaganie SIWZ, mające w istocie charakter 
marginalny w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający wykluczył możliwość zaoferowania mu 
serwerów zbudowanych z wykorzystaniem płyt głównych pochodzących od innych producentów, mimo 
że serwery te spełniają z naddatkiem wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. 

Wykonawca wskazuje i podkreśla, że wymagania analogiczne do wymagań SIWZ wskazanych powyżej 
były już przedmiotem oceny zarówno Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jak i Krajowej Izby 
Odwoławczej i ocena ta w każdym przypadku była negatywna. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
wypowiedział się w powyższej kwestii w Rekomendacjach Prezesa UZP dotyczących udzielania zamówień 
publicznych na dostawę zestawów komputerowych (wersja z 10 stycznia 2012 r.). Na str. 13 ww. 
Rekomendacji, w Tabeli 3. Zapisy niedopuszczalne w opisie przedmiotu zamówienia na dostawę 
zestawów komputerowych, jako przykład zapisu niedopuszczalnego wskazano: „Wymaganie, aby 
wszystkie lub część komponentów zestawu (np. płyta główna, monitor, klawiatura, mysz, urządzenia 
peryferyjne) pochodziły od tego samego producenta i były sygnowane logiem producenta komputera.” Z 
kolei na str. 20 ww. Rekomendacji odnośnie płyty głównej wskazano, że: „Wymagania dotyczące płyty 
głównej powinny się koncentrować na udostępnianej przez płytę funkcjonalności, np. na zintegrowanych 
z nią podzespołach (np. zintegrowana karta dźwiękowa, sieciowa), obsługiwanych przez płytę 
standardach (np. USB, Firewire) i dostępności złączy (liczba złącz USB 2.0/3.0, liczba złącz kart 
rozszerzeń, liczba wolnych slotów pamięci).” 

Z kolei KIO na temat wymagania, aby płyta główna była wyprodukowana i zaprojektowana przez 
producenta serwera, wypowiedziała się w wyroku z dnia 3 listopada 2010 r., sygn. akt: KIO 2274/10, KIO 
2285/10, wskazując, że: „W kwestii pochodzenia płyty głównej od tego samego producenta serwera lub 
komputera, czy też kwestii montażu i demontażu bez narzędziowego, w ocenie Izby, Zamawiający nie 
wykazał racjonalności takich postanowień SIWZ. W tym ostatnim zakresie w szczególności wobec 
wymogu autoryzacji producenta w zakresie serwisu. W rezultacie Izba nakazuje ich wykreślenie.” 
Analogiczne, negatywne stanowisko Izba wyraziła w uchwale z dnia 27 września 2012 r., KIO/KD 80/12. 
W rozpatrywanej wówczas sprawie Prezes UZP w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej stwierdził, 
że: „co najmniej kilka zapisów (w treści opisu przedmiotu zamówienia – przyp. Wykonawcy) prowadzi do 
naruszenia uczciwej konkurencji, tj. uniemożliwia złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty 
przez podmioty zdolne do realizacji przedmiotu świadczenia. Przede wszystkim za niedopuszczalny 
należy uznać wymóg, aby różne elementy zestawu komputerowego (w przedmiotowym postępowaniu 
taki wymóg określono wobec obudowy, klawiatury, myszy komputerowej i płyty głównej) pochodziły od 
tego samego producenta i były sygnowane logiem tego producenta. Powyższy zapis oznacza, że 
Zamawiający zażądał, aby dostarczany komputer był produktem tzw. markowym (i istotne elementy 
takiego komputera miały pochodzić od jednego producenta), co jednoznacznie wyeliminowało z 
postępowania mniejszych wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotu świadczenia, ale składających 
(integrujących) komputery z elementów różnych producentów. W konsekwencji zamawiający nie tylko 
uniemożliwił złożenie oferty przez mniejsze podmioty składające komputery samodzielnie, ale także 
uniemożliwił zastosowanie w komputerze niektórych elementów (w szczególności dotyczy to płyt 
głównych) światowych producentów o wysokiej jakości, którzy jednakże nie oferują gotowych zestawów 
komputerowych składających się z różnych elementów opatrzonym własnym logo.” Podkreślić trzeba, że 
rozpatrując zastrzeżenia Zamawiającego do treści Informacji o wyniku kontroli Izba przyznała rację 
Prezesowi UZP i stwierdziła, iż Zamawiający, udzielając zamówienia publicznego, naruszył art. 29 ust. 2 w 
zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 
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W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie płyta główna będzie wspierana i 
certyfikowana przez producenta serwera? 
Odpowiedz: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy 

Pytanie nr 4 
w związku z dokonaną przez  Zamawiającego modyfikacją zapisów:  

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 
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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 - 
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dokument potwierdzający załączyć do oferty  

 

 

Które jednoznacznie wskazują na tylko jednego producenta i konkretny model URZĄDZENIE 

WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR  Kyocera TASKalfa 4052Ci wnosimy o podanie przynajmniej 3 modeli 

spełniającym wskazane przez Państwa wymagania lub dopuszczenia dostarczenia urządzenia o 

następujących parametrach: 

 

Lp. Parametr Wymagania minimalne 

1.  przeznaczenie do 

druku 

mono/kolor - tekst i grafika 

2.  rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

3.  technologia druku laserowa kolorowa 

4.  format SRA3 

5.  drukowanie poufne tak 

6.  wydajność tonera 

startowego (mono) 

do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

7.  wydajność tonera 

startowego (kolor) 

do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

8.  wydajność tonera 

standardowego 

(mono) 

do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

9.  wydajność tonera 

standardowego 

(kolor) 

do 28000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

10.  funkcja oszczędzania 

tonera 

tak 

11.  standardowa pamięć 8192 MB 

12.  maksymalna pamięć 8192 MB 

13.  pojemność dysku 

twardego 

256 GB 

14.  miesięczne obciążenie do 150000 stron 
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15.  rozdzielczość druku 

mono 

do 1200x1200 dpi 

16.  rozdzielczość druku 

kolorowego 

do 1200x1200 dpi 

17.  aszybkość drukowania 

mono 

do 30 stron A4/min (do 15 str./min - A3) 

18.  szybkość drukowania 

w kolorze 

do 30 stron A4/min (do 15 str./min - A3) 

19.  szybkość drukowania 

dwustronnego 

do 30 stron A4/min 

20.  czas do wydruku 

pierwszej strony 

mono 

do 5 sekund 

21.  czas do wydruku 

pierwszej strony w 

kolorze 

do 6,7 sekund 

22.  czas nagrzewania do 13 sekund 

23.  automatyczny druk 

dwustronny 

tak 

24.  skanowanie do e-

maila 

tak 

25.  skanowanie do plików 

w formacie 

JPEG, TIFF, PDF, PDF (kompaktowy, zaszyfrowany), XPS, XPS 

(kompaktowy), PPTX 

26.  rozdzielczość 

kopiowania 

600x600 dpi 

27.  kopiowanie w kolorze tak 

28.  szybkość kopiowania 

monochromatycznego 

do 30 kopii/min (A4, do 15 str./min - A3) 

29.  szybkość kopiowania 

w kolorze 

do 30 kopii/min (A4, do 15 str./min - A3) 

30.  zakres skalowania min 25 % , max 400 % 

31.  maksymalna liczba 

kopii 

9999 

32.  maksymalna do 300 g/m² 
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gramatura nośników 

33.  ilość podajników w 

standardzie 

3 

34.  pojemność podajnika 

głównego 

do 2x 500 arkuszy 

35.  maksymalna 

pojemność 

podajników 

do 6750 arkuszy 

36.  możliwość 

drukowania kopert 

tak 

37.  pojemność podajnika 

(koperty) 

do 20 sztuk 

38.  obsługiwane rodzaje 

nośników 

papier zwykły, papier banerowy, koperty 

39.  obsługiwane formaty 

nośników 

SRA3, A3, A4, A5, A6, B5, B6, koperty 

40.  standardowe języki 

drukarki 

PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS 

41.  czcionki i znaki 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin 

42.  ethernet - druk w sieci 

LAN 

tak 

43.  standardowe 

rozwiązania 

komunikacyjne 

USB (2.0), Ethernet (10/100/1,000-Base-T) 

44.  rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V) 

45.  zużycie energii średnio 1580 W 

46.  Windows Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 

Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows 

Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 

Windows Server 2019 

47.  Mac OS Macintosh OS X 10.10, lub późniejszy 

48.  UNIX Unix; Linux; Citrix 

49.  panel sterowania 10,1 calowy kolorowy panel dotykowy 
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50.  IPP 1.0 tak 

51.  zapisywanie prac na 

HDD 

tak 

52.  znak wodny tak 

53.  Gwarancja on site, 24 miesiące - naprawa u klienta 

 
Odpowiedz: 
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy 

Ponadto Zamawiający informuje, iż nie wymaga złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych 

dokumentów dotyczących urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanowania sieciowego.  

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu  

Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu -  

 


