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Uczestnicy
postępowania przetargowego

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
dotyczy: przetargu nieograniczonego na „System centralnego wydruku wraz z repozytorium i
dzierżawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących”
Zamawiający (Miasto Pabianice), działając na podstawie art. 38 ust. 1 , 1a i 2 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuści urządzenie bez dedykowanego rysika w standardzie, do obsługi
dotykowego wyświetlacza?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuści urządzenie bez dedykowanego rysika w standardzie,
do obsługi dotykowego wyświetlacza
Pytanie 2: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające rozdzielczość wydruku 1200 x 1200
dpi bez 1800 x 600 dpi?
Odpowiedź: Nie (zapisy SIWZ bez zmian).
Pytanie 3: Czy identyfikacja użytkownika może odbywać się poprzez system kontroli wydruków,
nie bezpośrednio aplikację docelową?
Odpowiedź: Tak, identyfikacja użytkownika może odbywać się poprzez system kontroli
wydruków, nie bezpośrednio przez aplikację docelową
Pytanie 4: Dla jakiej ilości użytkowników przeznaczone jest archiwum dokumentów?
Odpowiedź: Archiwum dokumentów przeznaczone jest dla nieograniczonej ilości
użytkowników.
Pytanie 5: Ile i jakie zewnętrzne źródła danych, pomijając AD, przewiduje Zamawiający do
integracji?
Odpowiedź: Zamawiający na etapie wdrożenia przewiduje integrację tylko z Active
Directory.
Pytanie 6: Na jakiej podstawie ma się odbywać weryfikacja nadawców w repozytorium? Czy to
również podlega integracji z zewnętrznym źródłem danych?
Odpowiedź: Wymagana jest integracja z Active Directory.
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Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania w chmurze?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania w chmurze.
Pytanie 8: Czy zamawiający dopuści możliwość zarządzania systemem poprzez aplikację kliencką,
instalowaną na komputerze użytkownika systemu?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SIWZ.
Pytanie 9: Czy Zamawiający dostarczy informacje o szczególnych warunkach logistycznych w
poszczególnych lokalizacjach (np. brak windy, progi, brak możliwości podjazdu samochodem etc.)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dostarczy informacje o szczególnych warunkach
logistycznych w poszczególnych lokalizacjach.
Pytanie 10: W „Załącznik nr 1B” pkt. 42 Zamawiający napisał: „Opcje - Finiszer zszywający do
min. 50 arkuszy, broszury 20 arkuszy, poj. odbiorcza min. 2200 arkuszy”. Czy oferenci powinni
zawrzeć w swojej ofercie wskazany finiszer, czy jedynie zapewnić, że taka opcja jest możliwa do
zainstalowania. Prosimy o potwierdzenie.
Odpowiedź: W finiszer muszą być wyposażone 3 urządzenia opisane w załączniku 1B do
SIWZ.
Pytanie 11: W związku z brakiem zapisów w SIWZ dotyczących zszywek do wyspecyfikowanego
finiszera, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż nie są one przedmiotem umowy. Uzasadnienie:
Ilość zszywek jest trudna do przewidzenia i nie jest wliczana w cenę kopii w tego typu kontraktach.
Odpowiedź: Zszywki nie są przedmiotem umowy.
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