Gmina Dźwierzuty
Ul. Niepodległości 6
12-120 Dźwierzuty

Dźwierzuty, dnia 07.06.2018

Znak sprawy: RI-ZP.271.9.2018
WYKONAWCY
Wyjaśnienia nr 4, zmiana nr 4
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów
dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów
informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i
sprzętu informatycznego
w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa
dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 oraz art. 38 ust. 4 i 4a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.: dalej ustawa) Zamawiający przekazuje poniżej pytania do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) złożone przez Wykonawcę wraz z
wyjaśnieniami Zamawiającego i zmianami treści SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

Odpowiedzi na pytania
Pytanie 1 – dot. Zakup urządzenia NAS (1 szt.)
Porty USB: 2x USB 3.0 port, 4x USB 2.0 port, możliwość podłączenia drukarek USB, pamięci
pendrive, hubów USB
Według naszej wiedzy Zamawiający wyspecyfikował starszy model urządzenia, obecnie
wycofany z produkcji. Następca tego modelu nie posiada 4 gniazd usb 2.0. Prosimy zatem o
zmianę wymagań w zakresie portów USB na:
Porty USB: 2x USB 3.0 port, możliwość podłączenia drukarek USB, pamięci pendrive, hubów
USB.
Odpowiedź na pytanie 1:
W załączniku nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część II. Dostawa
oprogramowania i sprzętu informatycznego, pkt. 2.7., ppkt 8 Zamawiający składa
wyjaśnienia: Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia (OPZ) Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia NAS wyposażonego w
„porty USB: 2x USB 3.0 port, 4x USB 2.0 port”, przy czym nie zastrzegł sposobu osiągnięcia
tej ilości portów. Może więc ona zostać osiągnięta nie tylko poprzez fabryczną konfigurację
urządzenia, ale również przez zastosowanie kart rozszerzeń lub dostarczenie konwerterów,
przejściówek itd. Ponadto wymagania Zamawiającego należy traktować jako minimalne, tj.
liczba portów może być równa lub większa niż wskazana w OPZ, a w miejsce portów USB
2.0 mogą zostać zaoferowane porty USB 3.0.

Wyjaśnienia nr 5, zmiana nr 5
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów
dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów
informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i
sprzętu informatycznego
w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa
dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

Odpowiedzi na pytania
Pytanie 1 - 2.3. Wyposażenie serwerowni - zakup komputera przenośnego (1 szt.)
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ zamieścił zapis „Procesor klasy x86,
wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik
co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark (…)”. Przedmiotem zakupu jest komputer
przenośny, prosimy zatem o sprostowanie, czy Zamawiający miał na myśli „Procesor klasy
x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający
wynik co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark (…)”?
Odpowiedź na pytanie 1:
W załączniku nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część II, pkt. 2.3,
ppkt 4, doszło do pomyłki pisarskiej, w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść
w/w załącznika w części II , pkt 2.3. ppkt 4 w sposób następujący:
przed modyfikacją
4. Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych, osiągający wynik co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark, według
wyników opublikowanych w dniu składania oferty lub wcześniej na stronie
http://www.cpubenchmark.net. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy
wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy
załączyć wydruk ze strony potwierdzający wynik osiągnięty przez oferowany procesor.
po modyfikacji
4. Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenośnych, osiągający wynik co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark, według
wyników opublikowanych w dniu składania oferty lub wcześniej na stronie
http://www.cpubenchmark.net. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy
wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy
załączyć wydruk ze strony potwierdzający wynik osiągnięty przez oferowany procesor.
Pytanie 2 - Czy Zamawiający dopuści matrycę TFT 14,0”?
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający dopuszcza matrycę TFT 14,0” w związku z tym Zamawiający modyfikuje treść
załącznika nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część II, pkt. 2.3, ppkt
1 w sposób następujący:
przed modyfikacją

Matryca TFT, 14,1” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna,
rozdzielczość FHD 1920x1080, jasność 250cd/m2.
po modyfikacji
Matryca TFT,
maksymalnie 14,1” z podświetleniem w technologii LED, powłoka
antyrefleksyjna, rozdzielczość FHD 1920x1080, jasność 250cd/m2.
Pytanie 3 - Obudowa komputera wyposażona w dock serwisowy umożliwiająca łatwy dostęp
do pamięci RAM, dysków M.2 oraz 2,5” i karty WiFi . Zamawiający wyspecyfikował starszy
model komputera przenośnego. Jego następca nie jest wyposażony w wyspecyfikowane
cechy. Prosimy zatem o wykreślenie ich z wymagań Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia część II, pkt. 2.3, ppkt 2 w sposób następujący:
przed modyfikacją
2. Obudowa komputera wyposażona w dock serwisowy umożliwiająca łatwy dostęp do
pamięci RAM, dysków M.2 oraz 2,5” i karty WiFi. Zawiasy metalowe.
po modyfikacji
2. Obudowa komputera wyposażona w zawiasy metalowe.
Pytanie 4 - Dysk twardy: min. 500 GB hybrydowy SSHD lub SSD. Dyski SSHD zostały już
wycofane z ogólnej sprzedaży, natomiast dyski SSD oferowane przez producenta komputera
sięgają 256 GB SSD. Prosimy o dopuszczenie dysku HDD 500GB SATA, lub dysku SSD
256 GB.
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku pojemności dysku minimum 500 GB przy
zastosowaniu co najmniej 1 dysku SSD.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ –
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część II, pkt. 2.3, ppkt 6 w sposób następujący:
przed modyfikacją
Dysk twardy: min. 500 GB hybrydowy SSHD lub SSD zawierający partycję recovery
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii
po modyfikacji
Dysk twardy: min. 500 GB przy zastosowaniu co najmniej 1 dysku SSD lub SSHD,
zawierający partycję recovery umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii
Pytanie 5 - 2.14. Wyposażenie stanowisk pracy - zakup komputera przenośnego (1 szt.)
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ zamieścił zapis „Procesor klasy x86,
wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik
co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark (…)”. Przedmiotem zakupu jest komputer
przenośny, prosimy zatem o sprostowanie, czy Zamawiający miał na myśli „Procesor klasy
x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający
wynik co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark (…)”?
Odpowiedź na pytanie 5:
W załączniku nr 1 do siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część II, pkt. 2.14.
ppkt 4, doszło do pomyłki pisarskiej, w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść
w/w załącznika w części II , pkt 2.14. ppkt 4 w sposób następujący:
przed modyfikacją

4. Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych, osiągający wynik co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark, według
wyników opublikowanych w dniu składania oferty lub wcześniej na stronie
http://www.cpubenchmark.net. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy
wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy
załączyć wydruk ze strony potwierdzający wynik osiągnięty przez oferowany procesor.
po modyfikacji
4. Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
przenośnych, osiągający wynik co najmniej 4600 pkt w teście PassMark CPU Mark, według
wyników opublikowanych w dniu składania oferty lub wcześniej na stronie
http://www.cpubenchmark.net. W opisie składanym na wezwanie Zamawiającego należy
wskazać producenta i model oferowanych procesorów. Na wezwanie zamawiającego należy
załączyć wydruk ze strony potwierdzający wynik osiągnięty przez oferowany procesor.
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do
dnia 12.06.2018 do godz. 10:00:
Rozdział. X pkt 14 SIWZ (Opis sposobu przygotowania ofert) otrzymują brzmienie:
14. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej). Zamknięta koperta
zewnętrzna ma być zaadresowana na Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12120 Dźwierzuty oraz winna być opatrzona napisem:
Oferta w przetargu nieograniczonym pn.
„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów
dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych, digitalizacja i udostępnienie zasobów
informacji przestrzennej oraz modernizacja strony WWW z dostawą oprogramowania i
sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. „Nowa jakość usług publicznych informatyzacja gminy Dźwierzuty” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi
Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora
publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Nr sprawy RI-ZP.271.9.2018
nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 12.06.2018 r.
Rozdział. XI pkt 1 i 4 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert):
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w
Dźwierzutach, ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, do dnia 12.06.2018 r. do
godz. 10:00, w pokoju nr 13 (sekretariat).
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2018 r. o godz. 10:30 w budynku
Urzędu Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty, w Sali
konferencyjnej nr 1 (parter).

Z poważaniem
Wójt Gminy Dźwierzuty
/-/
Marianna Bogusława Szydlik

