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Piotrków Trybunalski, dn. 05.08 .2014r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
pub!icznego

DOTYCZY: Stworzenie zaawansowanego technologicznie systemu elektronicznego obiegu

dokumentów w wybranych jednostkach realizujących zadnia Miasta wrazz rozbudową
niezbędnej infrastruktury oraz udostępnienie nowych usług dostępnych online za

pośrednictwem platformy e-PUAP

w ramach projektu ,,Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim"

Działając na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2OQ4 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z201?, poz.9O7 zpóźn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pńanie 1. DoĘczy SOPZ punkt I.3.4, Zgodnie z wymaganiami Moduł SEOD: ,,(,.) musi pracować
w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z przewidywanym 3 godzinnym oknem
senruisowym raz na Ędzień na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów administracyjnych. ",
Prosimy o uspójnienie zakresu dostępności zgodnie z wymaganiem: ,,Moduł musi udostępniać
wszystkie funkcje opisane w SIWZ i umożliwiaĆ nieprzerwaną pracę Użytkowników w godzinach
7:00 - 18:00 w dni robocze." W kontekście Modułu SEOD Wykonawca sugeruje usunąć zapis
,,musi pracowaĆ w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z przewidywanym 3
godzinnym oknem serwisowym raz na Ędzień na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów
administracyjnych."

Zamawiający dokonuje następujących zmian w Załączniku 1.1 do SIWZ:
Punkt 1,3.4:
Brzmienie dotychczasowe :

,,Moduł musi pracowaĆ w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z
przewidywanym 3 godzinnym oknem serwisowym raz na Ędzień na przeprowadzenie niezbędnych
zabiegów administracyjnych"
Brzmienie zmienione:
,,Moduł musi udostępniaĆ wszystkie funkcje opisane w SIWZ i umożliwiać nieprzerwaną pracę
Uzytkowników w godzinach 7:00 - 18:00 w dni robocze.",
Punkt 7.1.22:
Brzmien ie doĘchczasowe:
,,Moduł musi pracowaĆ w trybie całodobowym, 7 dnl w tygodniu, 365 dni w roku, z
przewidywanym 3 godzinnym oknem serwisowym rcz na tydzień na przeprowadzenie niezbędnych
zabiegów administracyjnych"
Brzmienie zmienione:
,,Moduł musi udostępniaĆ wszystkie funkcje opisane w SIWZ i umozliwiaĆ nieprzerwaną pracę
Uzytkowników w godzinach 7:00 - 18:00 w dni robocze.".

Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że zmienia w ten sposób odpowiedź na pytanie nr 7 z
dniaż4.07.2a74 r.



Pytanie 2. DoĘczy SOPZ i wymagania 1.3,5: ,,Moduł musi posiadać zabezpieczenie przed
niekontrolowanym obciążeniem wywołanym wskutek nadmiernego ruchu generowanego pżez
integrowane systemy zewnętrzne.", Zgodnie z SOPZ Zamawiający oczekuje integracji w zakresie
wyspecyfikowanego Modułu Komunikacyjnego z Platformą ePUAP, czy w zakresie pzedmiotowego
wymagania ograniczenie polegające na ustaleniu intenrualu czasowego wywołania poszczególnych
usług integracyjnych z Platformą ePUAP spełniaĆ będzie przywołane wymaganie? Parametr ten
będzie mó9ł być ustawiany przez administratorów Modułu SEOD.

l-
I Zamawiający potwierdza, że opisane wyżej rozwiązanie moze być realizacją wymaganej
I funkcjonalności,

Manie 3. DoĘczy SOPZ i wymagania 1.4.1.3: ,,Moduł musi byĆ zgodny z procedurami obiegu
dokumentów Zamawiającego.". Czy Wykonawca dobrze interpretuje przedmiotowe wymaganie, że
Moduł SEOD musi być zgodny zRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych?

Procedury obiegu dokumentów Zamawiającego są zgodne z przytoczonym rozporządzeniem - w
związku z tym odpowiedź na tak postawione pytanie jest twierdząca. Tym niemniej.Zamawiający
podkreśla, ze wymaganie to doĘczy WDROZONEGO systemu. A zatem WDROZONY system
powinien spełniać wymagania wewnętrznych procedur obiegu dokumentów (zgodnych z
rozporządzeniem PRM z 18 sĘcznia 2011 r.).

Pytanie 4. Dotyczy SOPZ i wymagania 1.4.1.10: ,,Moduł musi posiadać dodatkowy inteńejs
dostosowany do przeglądania na przeglądarkach urządzeń mobilnych. W szczególności ,,lekki"
interfejs mobilny powinien umozliwić co najmniej zapoznawanie się ze sprawami, dokumentami,
dekretację i akceptację oraz przekazywanie dokumentów w procesach dedykowanych na kolejne
kroki obiegu.". Na jakich dokładnie wersjach systemów mobilnych ma być dostępny interfejs
Moduł SEOD poprzez przeglądarkę internetową Ęch urządzeń. Czy dostępność inteńejsu na
urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnych Android w wersji od 4.0 i IOS w wersji od 7.0 o
przekątnej ekranu minimum 7", spełni przedmiotowe wymaganie?

Ze względu, ze popularność stosowanych technologii Zamawiający potwierdza, ze wystarczające
będzie dostosowanie rozwiązania do systemu operacyjnego Android w wersji od 4.0 (włącznie z
wersją 4.) i IOS w wersji od 7.0 (włącznie z wersją 7,) i a przekątnej ekranu minimum 7"
(włącznie przekątną 7 ").

Manie 5. Dotyczy SOPZ i wymagania I.4,ż,7: ,,Moduł musi umożliwiać Ęestrację poprzez
formularze elektroniczne korespondencji przychodzącej złożonej pocztą elektroniczną na adres e-
mail organizacji bądź komórki organizacyjnej.". Czy w przedmiotowym wymaganiu
Zamawiającemu chodzi o mozliwoŚĆ Ęestracji jako pisma w Module SEOD, korespondencji
nadsyłanej email - tak zwana rejestracja z email?

I Zamaw że interpretacja Wykonawcy jest właŚciwa. Zamawiający potwierdza, że w
I przedm aniu chodzi o taką rejestrację korespondencji nadsyłanej emailem.

Pytanie 6. DoĘczy SOPZ i wymagania I.4,2.20: ,,Moduł musi zapewnić mozliwość
uwierzytelniania się pracowników przy wykorzystaniu mechanizmów Active Directory
Zamawiającego,". Czy w tym momencie u Paftnerów gdzie wdrażany będzie SEOD funkcjonuje AD
i jeŚli tak to czy będzie wykorzystywany? Czy Zamawiający oczekuje możliwości logowania
domenowego, czy też logowanie na podstawie loginu i hasła z AD w zupełnościwystarczy?

I Zarnawiający potwierdza, że wystarczające będzie logowanie na podstawie loginu i hasła w Active
I Directory,

Pytanie 7. Dotyczy SOPZ i wymagania I.4.ż,ż5: ,,Moduł musi umozliwiaĆ administratorowi
definiowanie dodatkowych atrybutów dla spraw. Administrator musi mieć mozliwość definiowania
nazwy atrybutu i wyboru, dla jakiego typu spraw atrybut będzie widoczny." O jakie dokładnie Ępy



spraw chodzi Zamawiającemu, czy o sprav{y, które zakładane są z pism nadsyłanych drogą
elektroniczna popftez Platformę ePUAP i droga papierową?

W rłvmaganiu chodzi o łvsz.v-stkil- sprawy, któr,c- bedą obsługil.viłne pr7,ę7.IISOD. a rv t,vnr

sprirwy r.v.vni k aj ące z kclrespondęncj i zewnętrznc-i .

Pytanie B. DoĘczy SOPZ i wymagania L.4.ż.3ż:,,Przy stosowaniu słowników TERYT musi istnieć
mozliwość globalnego dla całego modułu uaktywnienia słownika bądź vlyłączenia." Czy realizacja
funkcjonalności, która będzie polegaĆ na możliwości ustawienia przez administratora
odpowiednich odwołań (adresu) do usług propagujących słownik TERYT dla Modułu SEOD, spełni
przedmiotowe wymaganie? Adres będzie wpisywany w części administracyjnej Modułu
SEOD z vuykorzystan iem od powied niego form u la rza.

l_

I Zamar.vi aj ąc 1., p o trł,i erd za taką nro żli wo ść r e alizacji r.vyma gani a.

Pvtanie 9. DoĘczy SIWZ, czy dostarczenie puli znaczników czasu jest przedmiotem
prowadzonego postępowania? Zdaniem Wykonawcy znaczniki czasu będą niezbędne do spełnienia
wymagania 1.4.18.9: ,,Moduł musi realizować długookresowe (po wygaŚnięciu okresu waznoŚci
ceffikatu nadawcy) archiwizowanie dokumentów". Nigdzie w specyfikacji nie ma mowy o iloŚci
znaczników czasu jakie trzeba dostarczyć. Prosimy o ewentualne wyspecyfikowanie zakresu
ilościowego lub informację, że to Zamawiający zapewni właściwą ilość znaczników czasu.

I Zał.up ztracznikólv czastt rrie jest przednriotem postęporvania.

Pńanie 10. Dotyczy SOPZ iwymagań:
. 1.4.3.3 ,,Moduł musi umozliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów.

Szablony dokumentów powinny być definiowane co najmniej w formatach definiowane są

w formacie RTF, DOC, XML." - Kancelaria Wychodząca
- t.4.4.20 ,,Moduł musi umożliwiać tworzenie dokumentów na podstawie szablonów (w

formatach DOC, RTF, XML). - Obsługa spraw
. L4.I6,4 Moduł musi umożliwiać zapisywanie szablonów w postaci plików (co najmniej w

formacie RTF, DOC, XML) - Moduł Administracyjny

Czy w związku z Wm, że SIWZ w żaden sposób nie mówi o koniecznoŚci dostarczenia przez
Wykonawców sprzętu z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Zamawiający zgodzi
się na wykreślenie ze specyfikacji wymagaĆ na tworzenie szablonów dokumentów formacie DOC.
Zapisy aktualnie obowiązujące w SIWZ mogą sugerować producenta oprogramowania systemów
operacyjnych serwerów i komputerów dostarczanych w ramach postępowania. Gwarantem
uniwersalności zapisów dotyczących szablonów dokumentów jest format RTF, który w jednakowy
sposób jest odczyĘwany pżez edytory tekstu dostarczane paez firmę Microsoft jak i innych
producentów w związku z tym Wykonawca prosi o vuykreślenie z wymagań formatu DOC jako
og ra n iczającego konkurencję.

Zamawiający przychyla się do sugestii pytającego, i dokonuje następujących zmian w SIWZ:

Wymaganie 1.4.3.3 (Kancelaria Wychodząca)
Brzmienie obecne:
,,Moduł musi umoźliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów" Szablony
dokumentów powinny być definiowane co najmniej w formatach definiowane są w formacie RTF,
Doc, XML."
Brzmienie zmienione:
,,Moduł musi umozliwiać generowanie dokumentów na podstawie szablonów. Szablony
dokumentów powinny być definiowane co najmniej w formatach definiowane są w formacie RTF,
XML."



Wymaganie 1.4,4,żO (Obsługa spraw)
Brzmienie obecne:
,,Moduł musi umozliwiać tworzenie dokumentów
RTF, XML)."
Brzmienie zmienione;
,,Moduł musi umozliwiać tworzenie dokumentów
XML)."

na podstawie szablonów (w formatach DOC,

na podstawie szablonów (w formatach RTF,

Wymaganie 1.4. 16.4 (Moduł Administracyjny)
Brzmienie obecne:
,,Moduł musi umozl]wiaĆ zapisywanie szablonów w postaci plików (co najmniej w formacie RTF,
DoC, XML)"
Brzmienie zmienione;
,,Moduł musi umoźliwiaĆ zapisywanie szablonów w postaci plików (co najmniej w formacie RTF,
XML)"

Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę/ ze w ten sposób zmienia część odpowiedzi na pytanie
nr B z dnia 2V.a7.żOI4 r.

Pytanie 11. Dotyczy SOPZ i wymagania: ,,Na każdym etapie procesu moduł musi umożliwić
dodawanie komentarzy i uwag do sprawy uprawnionym osobom." Czy realizaĄa funkcjonalności w
taki sposób, że możliwoŚĆ dodawania komentazy będzie miała osoba posiadająca prawa edycji
danej sprawy na poziomie globalnym (podgląd i modyfikacja) i co za tym idzie posiadająca
mozliwośĆ dodawania komentarzy i uwag do sprawy, będzie spełniać to wymaganie?

Zamawiający potwierdza, ze fuńkcjonalnoŚĆ komentowania powinna doĘczyć uźytkowników,
którzy posiadają uprawnienia w zakresie podgtądu oraz modyfikacjl.

Pytanie 12. DoĘczy SOPZ i zapisów L4.4.50:,,Podczas dekretowania pism moduł musi wyświetlić
informację o iloŚci zadań, aktualnie przypisanych do pracownika oraz ewentualnej nieobecności
danego pracownika " Czy Wykonawca dobrze rozumie, że ewentualna informacja o
nieobecnoŚciach będzie się pojawiaĆ na podstawie danych na temat urlopu danego uzytkownika,
który może byĆ zaewidencjonowany w Module SEOD? Wykonawca rozumie, że rozwiązanie, które
wskazuje nieobecnoŚĆ pracownika, pżez np. właŚciwe oznaczenie jego danych na formatkach
dekretacji spełniać będzie wymaganie?

I Zamawiający potwierdza opisaną wyżej mozliwoŚĆ realizacji wymagania.

Pytanie 13. DoĘczy SOPZ i zapisów: ,,Moduł musi umożliwiać ręczne zdefiniowanie zastępstwa lub
wygenerowanie zastępstwa na podstawie wniosku urlopowego." W związku z wymaganiem
Wykonawca rozumie, ze Zamawiający oczekuje aby w Module SEOD procesowane byĘ wnioski
urlopowe. Czy Wykonawca dobrze interpretuje wymaganie?

Nie, ta interpretacja nie jest poprawna, na co wskazuje słowo ,,ręczne"-
W wymaganiu chodzi o to, żeby w systemie moz|iwe było zdefiniowanie systemu zastępstw
korzystających z Ępowych danych zawaĘch we wniosku urlopowym, Nie ma mowy o
automaĘcznym przetwarzaniu tego Ępu wniosków.

Pvtanie 14. DoĘczy SOPZ i zapisów I.4.4,I4: ,,Moduł musi zapewnić mechanizm delegowania
zadań podlegających procesowi akceptacji." Co Zamawiający rozumie przez pojęcie oddelegowane
zadania podlegającego procesowi akceptacji? Czy Wykonawca dobrze rozumie, że chodzi tutaj np.
o zadania związane z procesem dekretacji, czy zadania związane z procesem akceptacji pism
wychodząrych?

I Oelegowanie zadań powinno polegać na mozliwości wyznaczania przez osoby uprawnione innych
I pracowników do akceptacji pisma lub jego dekretacji,



Pytanie 15. DoĘczy SOPZ i wymagania L4.6,4: "Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie obiektów
po wszystkich opisujących je metadanych, w szczególnoŚci moduł musi zapewnić wyszukiwanie
dokumentów po nr JRWA, nadawcy, numerze pisma, dacie rejestracji pisma, dacie zatwierdzenie,
numerze umowy, numerze z zamówienia, etc." Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z KPA i

Instrukcja Kancelaryjną metadanymi opisującymi obiekĘ nie są numery umów i numery
zamówień, są to metadane doszczegóławiające. W związku z tym Wykonawca wnosi o
dookreŚlenie zakresu metadanych, po których ma odbywać się wyszukiwanie do tych, które
zawafte są w ustawodawstwie, które stosuje się do systemów klasy EZD.

Zamawiający oczekuje stworzenia mechanizmów wyszukiwania zgodnych z lnstrukcją
Kancelaryjna, a zwłaszcza z częŚcią A załącznika nr 1 do instrukcji kancelaryjnej i Kodeksem
Postępowania Administracyjnego w zakresie metadanych, po których wyszukiwane będą obiekty
przetwarzane w Module ESOD, W związku 2 ty{ft, ze w Module ESOD nie przetwarzane będą
umowy ani zamówienia, Zamawiający nie oczekuje aby Moduł ESOD pozwalał na przeszukiwania
bazy danych po atrybutach m,in, numer umowy i numer zamówienia, Zamawiający oczekuje
funkcjonalnoŚci, która w Module ESOD pozowoli na szybkie wyszukiwanie przede wszystkim
przesyłem wpływających z wykorzystaniem metadanych, które je określają.

Pvtanie 16. DoĘczy SOPZ i wymagania: ,,Moduł musi umożliwiać delegowanie zadań przy
wykorzystaniu kalendarzy publicznych i prywatnych." Czy funkcja pozwalając na możliwości np.
dekretacji pism pracownikom (zadań) z wpisem do kalendarza, a następnie widoczność
przydzielonego zadania w kalendarzu pąlłatnym lub publicznie danego pracownika, będzie
spełniać przywołane wymaganie?

I Zamawiający potwierdza opisaną w pytaniu możliwość realizacjifunkcjonalności.

Pytanie 17. Dotyczy SOPZ i wymagania L4,9.6: ,,Moduł musi umożliwiać rozpraszanie
repozytorium plików w ramach jednego systemu obiegu dokumentów na wiele serwerów
rozmieszczonych w róznych lokalizacjach geograficznych (np. budynki urzędu). Pliki powinny być
przechowywane w repozytorium dyskowym"' oraz ,,Moduł musi umozliwiaĆ definiowanie wielu
lokalizacji repozytorium załączników plikowych w ramach jednego systemu obiegu dokumentów.
W na fizycznie oddzielnych sen^lerach.".Czy komponując przedmiotowe wymagania
Zamawiającemu chodzi o zwiększenie przestrzeni dyskowej do przechowywania danych to znaczy,
jeŚli w danej lokalizacji przestrzeń dyskowa wyczerpie się, to moduł powinien mieć możliwość
składowania danych w innej lokalizacji i wskazanie kolejnej lokalizacji powinno być możliwe przez
odpowiednią konfigurację Modułu SEOD?

I Zamawiający potwierdza, że opisany sposób wspomagania skanowania, spełnia wymagania
I Zamawiającego.

Pytanie 18. Dotyczy SOPZ i wymagania 1.4.5.3: ,,Moduł musi obsługiwać skanery z
automatycznym podajnikiem oraz automatycznym duplexem. Musi również wspomagać
skanowanie dwustronne i wielostronicowe przy wykorzystaniu skanerów nie posiadających takich
funkcji, aby jak najbardziej wspomóc użytkownika." Czy system, który będzie pozwalał na
skanowania kolejnych stron w tym samym oknie obsługi skanowania i dodatkowo zapewniał
zmianę kolej ności zeskanowanych stron, spełni przedmiotowe wymaganie.

I Zamawiający potwierdza, że opisany sposób wspomagania skanowania, spełnia wymagania
I Zamawiającego.

Pytanie 19. Dotyczy SOPZ i wymagania L.4.I4.3:,,Moduł musi umozliwić nadawanie uprawnień na
poziomie uzytkownika, 9rupy użytkownikÓw oraz roli,", Czy system, w którym poza nadawaniem
uprawnień na poziomie użytkownika i grup użytkowników występowaĆ będą role pozwalające
przypisanie odpowiednich elementów menu, np. dla kancelarzysĘ będzie spełniał przedmiotowe
wymaganie?

Zamawiający potwierdza, ze opisane wyzej rozumienie roli jest poprawne §. w pizypadl(u danej
roli powinno moźliwe być przypisanie pozycjiz menu,



Pvtanie 20. DoĘczy załącznik nr 1.1 do SIWZ, SOPZ, dział II, Pozostałe zadania.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie zakresu szkolenia dla przedstawicieli organizacji
samorządowych.

W SOPZ brak jest wprost sformułowania sugerowanego w pytaniu (szkolenia dla przedstawicieli
organizacji SAMORZĄDOWYCH). Jezeli chodzi o przedstawicieli organizacji POZARZĄDOWYCH i

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku to przedmiotem szkoleń powinny być mozliwości
wykorzystania e-usług w zakresie obsługi platformy elearningowej oraz nowych tworzonych
modułów szkoleń, Jeźeli zaś chodzi o ,,pracowników Urzędu Miasta oraz wybranych jednostek
realizujących zadania Miasta" (cytat z SOPZ) to jak wskazano chodzi o szkolenia z zakresu SEOD
oraz e-PUAP.

Pytanie 21, DoĘczy załącznik nr 1.1 do SIWZ, SOPZ, dział II, Pozostałe zadania.
Czy Zamawiająry zapewnia salę do przeprowadzenia szkoleń? Czy jest możliwe wykorzystanie sal
konferencyj nych którymi dysponuje Zamawiający?

l-
I Zamawiający udostępni na potrzeby projektu salę w Urzędzie Miasta zdolną pomieścić ok. 40
I osób"

Pytanie 22. Zamawiający wymaga w Zadaniach Typu A w punkcie nr. 2 dostarczenia licencji
,,Zakup 100 licencji pakietu biurowego MS Office 2010 BOX PL lub innego równowaznego" oraz w
ramach tych samych licencji w Zadaniu Typu B w punkcie nr 2. ,,Zakup 100 komputerów all-in-one
o parametrach nie gorszych niż", w podpunkcie Oprogramowanie Dodatkowe - ,,Microsoft Office
2013 Home and Business 32_bitlx64 lub inny równoważny przez co rozumie się pakiet biurowy,
składający się z co najmniej dedykowanych aplikacji edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego,
programu do prowadzenia prezentacji, klienta poczty elektronicznej, umozliwiających otwieranie,
edycję i zapis dokumentów (w posiadanych aplikacjach zaszyfrowanych dokumentów z
posiadanych aplikacji) w formatach .docx Microsoft Word, .xlsx Microsoft Excel, .pptx Microsoft
Power Point, umożliwiający tworzenie, wykonywanie i edycję makr oraz aplikacji zapisanych w
języku Visual Basic for Application w dokumentach .xls Microsoft Excel, .doc Microsoft Word.
MożliwoŚĆ automaĘcznej aktualizacji oprogramowania z serwera znajdującego się w sieci lokalnej
(WSUS). Uwaga!!! Łącznie przedmiotem zamówienia jest 100 szt. Powyższych licencji".

Czy Zamawiający potwierdzi, że w całym postępowaniu chodzi o dostarczenie łącznie 100 licencji?
Prosimy o doprecyzowanie jaki typ licencji ma być dostarczony.

Zamawiający potwierdza, ze przedmiotem postępowania jest 100 licencji oprogramowanie Microsoft
Oflice lub równowaznego. Licencje muszą umożliwiać bezterminową eksploatacje oprogramowania.

Pytanie 23. Zamawiający wymaga w Zadaniu Typu B w punkcie nr.2 ,,Zakup 100 komputerów all-
inone o parametrach nie gorszych niż", w podpunkcie Wymagania Dodatkowe - Wbudowane
pofty:

Min. B x USB (w tym min. 4 poĘ USB 3.0) vryprowadzonych na zewnętrz obudowy, w tym
minimum 4 poftów USB z Ęłu obudowy, VGA, HDMI, poń sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek,
wyjście mikrofonu."

Czy Zamawiająry dopuŚci urządzenie All-in-One posiadające zamiast złącza VGA złącze Display
Poń, które jest złączem technologicznie nowszym?

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:

Załącznik 1,1 Opis przedmiotu zamówienia, Zadania Typu B, punkt 2. Str,62 ,,Wymagana
dodatkowe"

Brzmien ie dotychczasowe :



,,Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenje producenta komputera, dedykowana
dla danego urządzenia; wyposaźona w min ], slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB
pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0,
Wbudowane pońy: Min" B x USB (w tym min. 4 pofty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz
obudowy, w tym minimum 4 portów USB z tylu obudowy, VGA, HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście
słuchawek, wyjście mikrofonu, Wymagana ilośc i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów orazzłączy nie moze być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.
Czytnik kart multimedialnych min. B w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card
(MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-§D, Mernory Stick (MS), Memory Stick PRO,
xD-Picture Card,
Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu,
Kańa sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2,1.
Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem kart Smartcard.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacką, wyklucza się napędy szczelinowe."

Brzmienie zm!enionel
,,Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana
dla danego urządzenia; wyposazona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB
pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0.
Wbudowane porty: Min" B x USB (w Wm min, 4 pońy USts 3"0) wyprowadzonych na zewnątrz
obudowy, w tym minimunr 4 portów USB z tyłu obudowy, VGA (lub DisplayPoń), HDMI, poń
sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na
zewnątrz obudowy komputera) portow orazzłączy nie moze być osiągnięta w wyniku stosowania
konwerterów, przejściówek itp,
Czytnik kart multimedialnych, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card (MMC), Secure
Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card
(lub alternaĘwnie Secure Digital (SD), SDXC, SDHC, SD-UHS-t (UHSl04), SD-UHS-II,
Multi Media Card(MMC)),
Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu.
Kańa słeciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL (funkcja włączana przez uzytkownika), PXE 2.1.
Klawiatura USB w układzie polski progralnisty z czytnikiem kart Smartcard,
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacką, wyklucza się napędy §zczelinowe."

Załącznik 2"1 Wzór oferty, III. Komputery all-in-one - 100 szt., Str.lB ,,Wymagana dodatkowe"

Brzmienie dotychczasowe :

,,Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana
dla danego urządzenia; wyposazona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB
pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0.
Wbudowane pońy: Min. B x USB (w tym min" 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz
obudowy, w tym minimum 4 portów USB z [yłu obudowy, VGA, HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście
słuchawek, wyjście mikrofonu, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy
komputera) portów oraz złączy nie moze być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów,
przejściówek itp.
Czytnik kań multimedialnych min. 8 w 1, obsługujący karty SDXC (SD3.0), Multi Media Card
(MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO,
xD-Picture Card,
Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu.
Kańa sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1.
Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem kart Smartcard.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacką, wyklucza się napędy szczelinowe,"



Brzmienie zmienione:
,,Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana
dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min, ż złącza DIMM, obsługa do 16GB
pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0.
Wbudowane porty: Min. B x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz
obudowy, w tym minimum 4 portow USB z tyłu obudowy, VGA (lub DispIayPoń), HDMI, poń
sieciowy RJ-45, wyjŚcie słuchawek, wyjście mikrofonu, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na
zewnątrz obudowy komputera) portów arazzłączy nie moze być osiągnięta w wyniku stosowania
konwerterów, przejściówek itp.
Czytnik kań multimedialnych, obsługujący karty SDXC (SD3,0), Multi Media Card (MMC), Secure
Digital (SD), Hi Speed-SD, Hi Capacity-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO, xD-Picture Card
(lub aIternaĘwnie Secure Digital (SD), SDXC, SDHC/ SD-UHS-l(UHS104), SD-UHS-II/
Multi Media Card(MMC)),
Przycisk dostępu do menu na obudowie, min dwa przyciski do obsługi menu"
Kańa sieciowa 10/t00/1000 Ethernet Ł) 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę
WoL (funkcja włączana przez uzytkownika), PXĘ 2.1,
Klawiatura USB w układzie polski programisty z czytnikiem kań Smartcard.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacką, wyklucza się napędy szczelinowe."

Pvtanie 24. Zamawiający wymaga w Zadaniu Typu B w punkcie nr,2 ,,Zakup 100 komputerów all-
in-one o parametrach nie gorszych niz", w podpunkcie Wymagania Dodatkowe - Wbudowane
poĘ: ,,Czytnik kart multimedialnych min. B w 1, obsługujący kaĘ SDXC (SD3.0), Multi Media
Card (MMC), Secure Digital (SD), Hi Speed-SD, HiCapaciĘ-SD, Memory Stick (MS), Memory Stick
PRO, xD-Picture Card"

Czy 7amawiająry dopuŚci urządzenie All-in One posiadające czytnik kań multimedialnych
obsługujący kaĘ Secure Digital (SD), SDXC, SDHC, SD-UHS-l(UHS104), SD-UHS-II, Multi Media
Card(MMC)

Patrz odpowiedz na pytanie nr .2

Pytanie 25. Zamawiający wymaga w Zadaniu Typu B w punkcie nr. L.2,,Serwery B - 34 sztuki o
parametrach nie gorszych niż;", w podpunkcie Wewnętrzna Pamięć Masowa: ,tofaz
samoszyfrujących dostępnych w aktual nej ofercie prod ucenta serwera. "

Czy zamawiający dopuści dyski nie posiadające funkcji samoszyfrowania?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dysków bez funkcji samoszyfrowania

Pvtanie 26. Zamawiający wymaga w Zadaniu Typu B w punkcie nr, I.ż,,Senłvery B - 34 sztuki o
parametrach nie gorszych niz:", w podpunkcie Wewnętrzna PamięĆ Masowa: ,,Możliwość instalacji
wewnętrznego modułu dedykowanego dla hyperuisora wińualizacyjnego, wyposażonego w dwa
jednakowe noŚniki Ępu flash z możliwością skonfigurowania zabezpieczenia Ępu "mirror"
pomiędzy noŚnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia
ilości wnęk na dyski twarde."

Czy zamawiający dopuŚci selu/er posiadający możliwości instalacji wewnętrznego modułu
dedykowanego dla hyperuisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w jeden nośnik Ępu flash bez
mozliwoŚci skonfigurowania zabezpieczenia Ępu "mirror" pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS
serwera?

Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w povĘsrym zakesie i nie dopuści opisanych wyzej rozwĘzań

Pvtanie 27. Pytanie 3: Zamawiający vvymaga w Zadaniu Typu B w punkcie nr. 1.2 ,,Sennrery B -34 sztuki o parametrach nie gorszych niż:", w podpunkcie Karta Zarządzająca: ,,Możliwość
rozbudowy
funkcjonalnoŚci kaĘ o automaĘczne przywracanie ustawień selwera, kaft sieciowych, BIOS,



wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na
karcie zarządzającej pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kaft sieciowych, pĘĘ głównej)"

Czy zamawiająry dopuści serwer nie posiadający możliwości rozbudowy funkcjonalności karty o
automaĘczne przywracanie ustawień sen^/era, kaft sieciowych, BIOS, wersji firmware w
przypadku awarii i wymiany któregoŚ z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej
pamięci flash (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej?

l-
I Zamawiająry odmawia zmiany SIWZ w powyzszym zakresie inie dopuściopixnych wyźej roaniiązań

Pytanie 28. Zamawiający vvymaga w Zadaniu Typu B w punkcie nr, ż ,,Zakup 100 komputerów all-
in-one o parametrach nie gorszych niż", w podpunkcie Bezpieczeństwo: ,,Obudowa w jednostce
centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco-d ia g nostycz nym p rod uce nta kom p ute ra. "

Czy Zamawiający dopuści urządzenie All-in-One nie posiadające czujnika otwarcia obudowy?

l-
I Zamawiający odmawia zmiany SIWZ w powpszym zakresie i nie dopuści opisanych wyzejroatłiązań.


