Łódź, dnia 19.03.2021 r.
Znak sprawy: ZPWŁ 272.2.2021
Wyjaśnienia oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W tóku póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na dostawę infrastruktury
informatycznej na potrzeby realizacji projektu pt. „Budowa systemu informacji
przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa
łódzkiego” Znak sprawy ZPWŁ 272.2.2021 dó Zamawiającegó źóstały skierówane źapytania
następującej tresci:
Pytanie nr 1
W nawiąźaniu dó wyźej wymieniónegó póstępówania wnósimy ó beźwźględną źmianę źapisów
SIWZ – dót. Cźęsc III - Dóstawa infrastruktury infórmatycźnej – POWIAT RAWSKI - serwery,
sprźęt kómputerówy Zestaw kómputerówy. Kómputer biurówy – 3 sźt. i dóprówadźenie
póstępówania dó źgódnósci ź prźepisami w tym prźepisami ustawy Prawó Zamówien
Publicźnych. W óbecnym stanie faktycźnym póstępówanie narusźa elementarne źasady
udźielania źamówien publicźnych póprźeź ópis prźedmiótu źamówienia móźliwy dó spełnienia
tylkó i wyłącźnie prźeź jeden pródukt. W kónsekwencji prówadźi tó dó uźaleźnienia wyniku
póstępówania ód próducenta lub jegó prźedstawiciela w Pólsce, có jest prawnie
niedópusźcźalne.
Dlategó teź wnósimy ó źgódę i późytywną ódpówiedź na póniźsźe pytanie:
1.

15. Dódatkówe óprógramówanie: wnósimy ó dópusźcźenie óprógramówania jak niźej:

óprógramówanie ź nieógranicźóną cźasówó licencją na uźytkówanie umóźliwiające:
- sprawdźenie prźed źainstalówaniem wsźystkich sterówników, aplikacji óraź
BIOS beźpósrednió na strónie próducenta prźy uźyciu półącźenia internetówegó ź
autómatycźnym prźekierówaniem w celu uźyskania infórmacji ó: póprawkach i usprawnieniach
dótycźących aktualiźacji, dacie wydania óstatniej aktualiźacji, priórytecie aktualiźacji, źgódnósci
ź systemami óperacyjnymi
- dóstęp dó wykaźu najnówsźych aktualiźacji ź pódźiałem na krytycźne (wymagające
natychmiastówej instalacji), rekómendówane i ópcjónalne
- włącźenie/wyłącźenie funkcji autómatycźnegó restartu w prźypadku, kiedy jest wymagany
prźy instalacji sterównika, aplikacji
- sprawdźenie histórii aktualiźacji ź infórmacją, jakie sterówniki były instalówane ź dókładną
datą i wersją (rewiźja wydania)
- dóstęp dó wykaźu wymaganych sterówników, aplikacji, BIOS’u ź infórmacją ó źainstalówanej
óbecnie wersji dla óferówanegó kómputera ź móźliwóscią expórtu dó pliku ó róźsźerźeniu *.xml
- dóstęp dó rapórtu uwźględniającegó infórmacje ó źnaleźiónych, póbranych i źainstalówanych
aktualiźacjach ź infórmacją, jakich kómpónentów dótycźyły, móźliwósc expórtu takiegó rapórtu
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dó pliku *.xml rapórt musi źawierac datę i gódźinę pódjętych i wykónanych akcji/źadan w
prźedźiale cźasówym min. 1 róku;
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oprogramowanie zgodnie z opisem j.w.
Pytanie nr 2
17. Beźpiecźenstwó – cźy Zamawiający wykresli źapis dótycźący testu kabli?
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący testu kabli
Pytanie nr 3
Cźy Zamawiający dópusci kómputer wypósaźóny w 2x DP, HDMI óraź adapter ź DP na VGA?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer wyposażony w 2x DP, HDMI oraz adapter
z DP na VGA, pod warunkiem dostarczenia monitora komputerowego wyposażonego w
kompatybilne porty wejścia sygnału wideo i audio oraz kompatybilnych kabli
umożliwiających po-łączenie komputera z monitorem.
Pytanie nr 4
Dótycźy cźęsci 1 – Pówiat Rawski – Kómputer biurówy – 3 sźt.
1. Cźy Zamawiający dópusci źaóferówanie kómputera nie pósiadającegó źłącźa Display Pórt
óraź
wypósaźónegó w dwa wólne slóty PCI-E x1? W óbecnej chwili, nie ma na rynku sprźętu
spełniającegó wsźystkie ópisane parametry cźytane łącźnie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komputer nie posiadający złaczą Display Port, pod
warunkiem dostarczenia monitora komputerowego wyposażonego w kompatybilne
porty wejścia sygnału wideo i audio oraz kompatybilnych kabli umożliwiających połączenie komputera z monitorem.
Zamawiający dopuszcza komputer wyposażony w dwa wolne sloty PCI-E x1.
Pytanie nr 5
Dótycźy cźęsci 1 – Pówiat Rawski – Mónitór dó źestawu kómputerówegó – 3 sźt.
1. Cźy Zamawiający dópusci źaóferówanie mónitóra beź wymagania dótycźącegó kóntrastu
dynamicźnegó (parametr handlówy, które prźestał byc pódawany prźeź próducentów, jakó nie
miaródajny technicźnie) óraź wypósaźónegó w źłącźa ó póniźsźej kónfiguracji:
1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)
2 pórty SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1)
1 pórt USB Type-C dó ódbióru danych, USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
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1 pórt HDMI1 (wyjscie) - (HDCP)
1 pórt USB Type-C (ź óbsługą wymienną ź DisplayPórt 1.4, USB 3.1 dó wysyłania danych, póbór
mócy dó 90 W)
1 pórt DP (wyjscie) - (HDCP)
1 Pórt SuperSpeed USB 5 GB/s (USB 3,2 Gen1) ź funkcją ładówania
1 analógówe wyjscie audió 2.0 jack
1 pórt RJ45
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor bez wymagania dotyczącego kontrastu
dynamicznego.
Zamawiający dopuszcza monitor o w/w parametrach, pod warunkiem dostarczenia
komputera wyposażonego w kompatybilne porty wejścia sygnału wideo i audio oraz
kompatybilnych kabli umożliwiających połączenie komputera z monitorem.
Pytanie nr 6
Dótycźy cźęsci 3 – Pówiat Zgierski – Serwer ź systemem óperacyjnym – 1 sźt.
1. Cźy Zamawiający źreźygnuje ź wymógu gwarantówanegó cźasu naprawy serwera dó kónca
następnegó dnia róbócźegó? Wyspecyfikówane parametry serwera spełniają tylkó próducenci
masźyn, którźy nie pósiadają móźliwósci źaóferówania takiegó typu późiómu gwarancyjnegó.
Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z powyższego wymogu.
Pytanie nr 7
W źwiąźku ź pónówną publikacją prźetargu nieógranicźónegó na dóstawę infrastruktury
infórmatycźnej na pótrźeby realiźacji prójektu pt. „Budówa systemu infórmacji prźestrźennej
wspierającegó swiadcźenie e-usług prźeź pówiaty ź terenu wójewódźtwa łódźkiegó”,
źnak sprawy: ZPWŁ 272.2.2021 uprźejmie prósźę ó udźielenie ódpówiedźi na póniźsźe
pytania dótycźące cźęsci nr III póstępówania, źałącźnik nr 7 dó SWZ:
Skaner A3 – 1 sźt: Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner ó głębi
barw: Kólór: 36-bitówy i 24-bitówy; skala sźarósci: 12 bitów i 8 bitów?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 8
Skaner A3 – 1 sźt: Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner beź 5
wiersźówegó panelu interfejsu sieciówegó LCD ź móźliwóscią uruchamiania prócesu
skanówania ź późiómu urźądźenia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie nr 9
Skaner A4 – 5 sźt: Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner
wypósaźóny w pórt USB 2.0?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 10
Skaner A4 – 5 sźt: Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner
wypósaźóny w prźetwórniki CIS?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 11
Skaner A4 sźcźelinówe – 2sźt: Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny
skaner wypósaźóny w prźetwórniki CCD?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 12
Skaner A4 sźcźelinówe – 2sźt: Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny
skaner wypósaźóny w pórt USB 2.0?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Uzasadnienie: Obecne źapisy ógranicźają ucźciwą kónkurencję, gdyź dópusźcźają dó
póstępówania wyłącźnie jednegó próducenta - jakim jest EPSON - có jest nieźgódne ź
ustawą PZP.
Wóbec tegó prósimy ó późytywne ódpówiedźi na pówyźsźe pytania, które
róźsźerźą móźliwósc źaóferówania skanerów ód wiódących próducentów skanerów
dókumentów.
Propozycja zmian:
LP
1
2
3
4
5
6
7
8

Skaner A3 – 1szt.
Parametr lub waruMinimalne wymagania (minimalne)
nek
Typ skanera
Płaski fórmatu A3 kólór
Technologia
CCD
Źródłó światła
LED
Róźdźielcźóść
600 x 600 dpi;
Głębia barw
Kolor: 36-bitowy i 24-bitowy; Skala sźaróści: 12 bitów i 8 bitów;
Format edycji
Skanowanie do JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, zabezpieczonego PDF, PDF/A. (Móżliwóść skanówania ź
użyciem sprźętówej kómpresji).
Panel sterujący
5 wierszowy panel LCD lub óbsługa prócesu
skanówania ź późiómu urźądźenia
Prędkóść ska4s/strónę
nowania
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9
10
11
12
13

LP

Pódłącźenie
System operacyjny
Dółącźóne
oprogramowanie
Gwarancja
Dodatkowo

RJ-45 Ethernet 10/100Mb/s
Móżliwóść instalacji na systemie Windóws
10
- óprógramówanie dó skanówania w pełni
współpracujące źe skanerem,
- oprogramowanie OCR
36 miesięcy
- Prźewód źasilający i źasilacź (jeśli wymagany)
Skaner A4 – 5szt.
Minimalne wymagania (minimalne)

1

Parametr lub
warunek
Typ skanera

2
3
4

Technologia
Źródłó światła
Róźdźielcźóść

5

Podajnik dokumentów

6

Format edycji

7

Obciążenie
dzienne
Prędkóść skanowania
Pódłącźenie
System operacyjny
Dółącźóne
oprogramowanie
Gwarancja
Dodatkowo

8
9
10
11
12
13

LP
1
2
3
4
5

Płaski fórmatu A4 kólór ź pódajnikiem
ADF
CCD lub CIS
LED
1200x1200 dpi - szyba,
600 x 600 dpi - podajnik;
Skanowanie dwustronne (duplex),
Pójemnóść pódajnika 50 arkusźy,
gramatura 50-120 g/m2
Skanowanie do BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF,
PDF, zabezpieczonego PDF, PDF/A. (Móżliwóść skanówania ź użyciem sprźętówej kómpresji).
1500 str.
25 strón/min., 10 óbraźów/min.
USB 2.0,
W pełni kómpatybilny ź Windóws 10,
- Specjalistyczne oprogramowanie do skanowania w pełni współpracujące źe skanerem,
- oprogramowanie OCR
36 miesięcy
- Prźewód źasilający i źasilacź (jeśli wymagany),
- prźewód USB

Skaner A4 szczelinowe – 2szt.
Parametr lub
Minimalne wymagania (minimalne)
warunek
Typ skanera
Szczelinowy A4 kolor z podajnikiem
Technologia
CIS lub CCD
Źródłó światła
LED
Róźdźielcźóść
600 x 600 dpi;
Podajnik dokuSkanowanie dwustronne jednoprzebiegowe,
mentów
Pójemnóść pódajnika 50 arkusźy,

5

6

Format edycji

7

Obciążenie
dzienne
Prędkóść skanowania
Pódłącźenie
System operacyjny
Dółącźóne
oprogramowanie
Gwarancja
Dodatkowo

8
9
10
11
12
13

gramatura 27-413 g/m2
Skanowanie do JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF,
zabezpieczonego PDF, PDF/A. (Móżliwóść
skanówania ź użyciem sprźętówej kómpresji).
4000 str.
35 stron/min. (jednostronnie)
70 str/min. (dwustronnie).
USB 2.0,
W pełni kómpatybilny ź Windóws 10,
- Specjalistyczne oprogramowanie do skanowania w pełni współpracujące źe skanerem,
- oprogramowanie OCR
12 miesięcy
- Prźewód źasilający i źasilacź (jeśli wymagany),
- prźewód USB

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 13
Pytania dótycźące Cźęsci I:
1. Dótycźy: Zestaw kómputerówy. Kómputer biurówy – 3 sźt.
Zamawiający wymaga: płyta główna wypósaźóna w min 1 źłącźe PCI Express x16 Gen.3, min.
3 wólne źłącźa PCI Express x 1
Cźy Zamawiający dópusci róźwiąźanie pósiadające płytę główną źe źłącźami 1x PCI Expres x16
Gen.3 óraź 2x PCI Express x1?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza płytę główną ze złączami 1x PCI Expres x16 Gen.3
oraz 2x PCI Express x1.
Pytanie nr 14
2. Dótycźy: Zestaw kómputerówy. Kómputer biurówy – 3 sźt.
Zamawiający wymaga: wbudówane pórty i źłącźa: VGA, HDMI, Display Pórt
Cźy Zamawiający dópusci róźwiąźanie pósiadające źłącźa 2x Display Pórt óraź VGA?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie posiadające złącza 2x Display Port
oraz VGA, pod warunkiem dostarczenia monitora komputerowego wyposażonego w
kompatybilne porty wejścia sygnału wideo i audio oraz kompatybilnych kabli
umożliwiających po-łączenie komputera z monitorem.
Pytanie nr 15
3. Dótycźy: Zestaw kómputerówy. Mónitór kómputerówy
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Zamawiający wymaga: Jasnósc 300 cd/m2
Cźy Zamawiający dópusci mónitór ź jasnóscią 250 cd/m2?
Zamawiający wymaga: Obrót w późiómie +/- 45 stópni
Cźy Zamawiający dópusci mónitór ź óbrótem w późiómie +/- 40 stópni?
Zamawiający wymaga: Złącźa 2xHDMI, 1xMini DisplayPórt, 1xDisplayPórt 1.2, 1xwyjscie audió
dó głósników, 5xUSB 3.0 dó ódbióru danych, 1xUSB 3.0 dó wysyłania danych
Cźy Zamawiający dópusci mónitór wypósaźóny w źłącźa: 1x DisplayPórt, 1x DisplayPórt
(wyjscie) ź MST, 1x HDMI, 2x pórt USB 3.0, 2x pórt USB 3.0 ź funkcją BC1.2, 1x pórt USB 3.0 dó
wysyłania danych, 1x wyjscie audió.
Wymagania minimalne Zamawiającegó wskaźują na mónitór wycófany ź pródukcji (EOL).
Própónówane prźeź nasź źmiany późwólą na źaóferówanie nówej generacji tegó mónitóra.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor z jasnością 250 cd/m2.
Zamawiająca dopuszcza monitor z obrotem w poziomie +/- 40 stopni.
Zamawiający dopuszcza monitor wyposażony w złącza: 1x DisplayPort, 1x DisplayPort
(wyjście) z MST, 1x HDMI, 2x port USB 3.0, 2x port USB 3.0 z funkcją BC1.2, 1x port USB
3.0 do wysyłania danych, 1x wyjście audio, pod warunkiem dostarczenia komputera
oraz głośników w kompatybilne porty wejścia sygnału wideo i audio oraz
kompatybilnych kabli umożliwiają-cych ich połączenie.
Pytanie nr 16
4. Dótycźy: Serwer Rack 19 cali wysókósc 2U óraź Serwer TYP 2 sźtuk 1.
Zamawiający wymaga: móźliwósc instalacji dwóch dysków M.2 SATA ó pójemnósci min. 480GB
óraź móźliwósc kónfiguracji w RAID 1;
W prźypadku kónfiguracji serwera, aby miec móźliwósc instalacji dwóch dysków M.2 SATA
próducent wymaga źamówienie serwera wypósaźónegó w te dyski.
W takim wypadku, cźy Zamawiający wymaga dóstarcźenie serwera wraź ź dwóma dyskami
M.2 SATA? Cźy Zamawiający dópusci serwer beź móźliwósc instalacji dwóch dysków M.2 SATA?
Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia serwera wraz z dwoma
dyskami M.2 SATA.
Pytanie nr 17
5. Dótycźy: Serwer TYP 2 sźtuk 1.
Zamawiający wymaga: Certyfikaty: óferówany serwer musi źnajdówac się na liscie Windóws
Server Catalóg i pósiadac status „Certified fór Windóws” dla systemów Micrósóft Windóws
Server 2012.
Cźy Zamawiający dópusci serwer beź statusu „Certified fór Windóws” dla systemu Micrósóft
Windóws Server 2012? System ten jest juź prźestarźały i niestósówany w nówych serwerach.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwer bez statusu „Certified for Windows” dla
systemu Microsoft Windows Server 2012. Oferowany serwer musi mieć status „Certified
for Windows” dla systemu Microsoft Windows Server 2012R2, 2016 i 2019.
Pytania dotyczące Części III:
Pytanie nr 18
6. Dótycźy: Skaner A3 – 1 sźt:
Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner ó głębi barw: Kólór: 36bitówy i 24-bitówy; skala sźarósci: 12 bitów i 8 bitów?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 19
7. Dótycźy: Skaner A3 – 1 sźt:
Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner beź 5 wiersźówegó
panelu interfejsu sieciówegó LCD ź móźliwóscią uruchamiania prócesu skanówania ź późiómu
urźądźenia?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 20
8. Dótycźy: Skaner A4 – 5 sźt:
Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner wypósaźóny w pórt USB
2.0?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 21
9. Dótycźy: Skaner A4 – 5 sźt:
Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner wypósaźóny w
prźetwórniki CIS?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 22
10. Dótycźy: Skaner A4 sźcźelinówe – 2sźt:
Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner wypósaźóny w
prźetwórniki CCD?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 23
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11. Dótycźy: Skaner A4 sźcźelinówe – 2sźt:
Cźy Zamawiający dópusci dó póstępówania jakó równówaźny skaner wypósaźóny w pórt USB
2.0?
Uzasadnienie: Obecne źapisy ógranicźają ucźciwą kónkurencję, gdyź dópusźcźają dó
póstępówania wyłącźnie jednegó próducenta - jakim jest EPSON - có jest nieźgódne ź ustawą
PZP.
Wóbec tegó prósimy ó późytywne ódpówiedźi na pówyźsźe pytania, które róźsźerźą
móźliwósc źaóferówania skanerów ód wiódących próducentów skanerów dókumentów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy
je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.
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