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Wyjaśnienie SIWZ

1.Treść SIWZ: „Przedmiotowe zamówienie obejmuje swym zakresem dzierżawę urządzeń drukujących, wdrożenie
systemu drukowania centralnego, druku podążającego a także systemu monitorowania i zarządzania wydrukami.”

Pytanie- Czy Zamawiający ma na myśli wynajęcie zestawu składającego się z urządzeń, systemu do monitorowania
i  zarządzania  urządzeniami,  systemu  do  druku  centralnego,  bezpiecznego  i  podążającego  oraz  czytników  kart

i samych kart na okres 36 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dzierżawę całego systemu drukowania na okres trwania umowy.

2.  Treść  SIWZ:  „System  musi  monitorować  wydruki  na  wszystkich  urządzeniach  Zamawiającego.  Informacje
o wszystkich monitorowanych wydrukach muszą być zapisywane w centralnej bazie danych.

Zapisywane muszą być co najmniej następujące informacje:

- Nazwa drukowanego dokumentu

- Data i czas wykonania wydruku

- Login osoby wykonującej wydruk

- Nazwa serwera druku

- Format wydruku

- Ilość drukowanych stron

- Tryb (mono/kolor)

- Tryb (duplex/pojedyncze strony)”

Pytanie-  Czy Zamawiający  chce  aby system monitorował  zarówno wydruki  powstające  na nowo dostarczonych

urządzeniach jak i  na aktualnie wykorzystywanych przez Zamawiającego? Jeżeli  tak prosimy o przesłanie listy
aktualnie wykorzystywanych urządzeń wraz z podaniem ich ilości oraz sposobu podłączenia (sieć, USB, LPT…)

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  aby  system  monitorował  przede  wszystkim  urządzenia,  które  zostaną
udostępnione w dzierżawie. 

3.  Treść  SIWZ:  „Wraz  z  systemem  musi  zostać  dostarczona  centralna  baza  danych,  która  będzie  elementem
zaproponowanego  rozwiązania.  Ewentualne  koszty  bazy  muszą  zostać  wliczone  w  koszt  całego  systemu.

Wykorzystana  baza  nie  może  generować  również  dodatkowych  kosztów  w  przyszłości,  np.  związanych
z rozszerzeniem monitorowania serwerów czy zwiększenia ilość drukarek lub użytkowników.”

Pytanie: Prosimy o podanie liczby użytkowników

Odpowiedź: W chwili obecnej liczba użytkowników wynosi 115 osób, jednakże w przyszłości liczba ta może ulec

zmianie.

4. Treść SIWZ: „System musi umożliwiać tworzenie listy użytkowników, którzy wykonują wydruki na urządzeniach

drukujących z możliwością grupowania ich na działy i departamenty o dowolnym poziomie zagłębienia.”

Pytanie:  Czy  Zamawiający  zaakceptuje  rozwiązanie  polegające  na  zamapowaniu  jako  dział  lub  departament

kontenera użytkownika lub dowolnego parametru domenowego (np. Department)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość, o ile nie będzie to powodować ograniczenia funkcjonalności
określonych w SIWZ.

5. Treść SIWZ: „Instalacja Systemu i bazy danych musi być możliwa na systemie Linux.”

Pytanie:  Czy  zamawiający  zaakceptuje  rozwiązanie  polegające  na  dostarczeniu  na  czas  trwania  umowy

odpowiedniego systemu operacyjnego wraz z wymaganymi licencjami oraz uruchomienie go na wskazanym przez
Zamawiającego serwerze (fizycznym bądź wirtualnym)? Czy zamawiający posiada i udostępni odpowiedni serwer

sprzętowy lub wirtualny?

Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.

6.  Treść  SIWZ:  „System  musi  dostarczać  konfigurowalną  funkcję  „wydruku  podążającego”,  na  dostarczonych
urządzeniach. Użytkownicy muszą mieć możliwość odbierania wydruku na dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym,

które jest wpięte do systemu.”

Pytanie: Czy Zamawiający chce aby wydruk podążający był dostępny również na dostarczanych drukarkach A4

(typ 3). Wiąże się to z zastosowaniem dodatkowego terminala sprzętowego.

Odpowiedź:  Zamawiający  wymaga  aby  funkcja  „wydruk  podążający”  była  dostępna  dla  monochromatycznych

urządzeń wielofunkcyjnych A3 (typu 1) oraz kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A3  (typu 2).

7.  Treść  SIWZ:  „  Urządzenie  wielofunkcyjne  A3  monochromatyczne  Urządzenie  musi  obsługiwać  materiały

eksploatacyjne (tonery) o pojemności wystarczającej na wydrukowanie co najmniej 35000 stron przy 5% pokryciu
strony A4”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie obsługujące materiały eksploatacyjne o pojemności wystarczającej
na wydrukowanie co najmniej 34400 stron A4 przy 5% pokryciu?

Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.

8. Treść SIWZ: „Urządzenie A3 monochromatyczne wielofunkcyjne- Prędkość druku A3-co najmniej 16 stron na

minutę”

Pytanie:  Czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  drukujące  w formacie  A3  z  prędkością  14  stron  na minutę  ale

z większą prędkością w formacie A4 niż wymagana w siwz?

Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ.
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