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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie ptzetatgu nieograniczonego na

,,Najem urz4dzet drukuj4cych na potrzeby Zatz4du Dr6g Miejskich wraz z uslug4

serwisu i uslug4 polegajaca na bie24cym dostarczaniu i uzupelnianiu material6w

eksploatacyjnycn do t}Ich urz4dzefiw czasie trwania kontraktutt

Num er p o s t gp ow a nia ZDMJIJMID ZP I 101 /PN/8 7/ 1 9'

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Vliejskich na podstawie art. 38 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wiefr publicznych (DZ. U z 2019 t. poz. 1843)

odpowiada na pytania wykonawc6w oraz dokonuje zmiany treSci istotnych warunk6w

zam6wieni a poprzez zal1czenie zmodyfikowanego opisu przedmiotu zam6wienia.

I. Dotyczy: Grupa A
Pytanie 1

Czy Zatnawiaj4cy dopuszcza utzqdzenie z dyskiem 250 GB?

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy dopuszcza dysk o pojemnoSci 250 GB.Zamawiaj4cy zmienia zapis w OPZz

Pytanie2
izy Zamawiajqcy dopuszcza prgdko56 kopiorvania 40 str./min. skoro w wymaganiachzawarty

jest wym6g 40 str./min. wYdruku ,A'4?

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy dopuszcza kopiowanie A4 z prgdko5ci4 minimum 40 str./min.Zamawiajqcy
zmienia zapis w OPZz
Zdo

t5 PrgdkoSd kopiowania
A3 minimum: 25 stry'min w trvbie jednostronnym

A4 minimum: 45 str/mirl rv trybie jednostronnym

minimum: 500 GB

minimum: 250 GB



A3 minimumz 22 str/min w
PredkoSc koPiowania A4 minimum: 40 str/min w

Pytanie 3

czy wydruk kopert ma by6 realizowany z podajnik6w papieru otazztacy wielofunkcyjnej?

OdpowiedZ:
zamawitj[cy wymaga drukowania kopert z tacy rvielofunkcyjnej jednakze dopuszcza

r6wnie2 podajnik PaPieru.

Il.Dotyczy: GruPa B
Pytanie 4

WopisieurzqdzeniazgrupyB,zamawiaj4cypoda.!e,2e.majqtoby6wzqdzenianabiurkowe,
czy w takim razie pktiS)^tt*tq"y o ry;,'Zi mqqto byi txz4dzenia wolnostoj4ce nie ma

zastosowania?
Odpowiedi:
Zamawiniqcy precyzuje zapis dla grupy urz4dTe-fr- typu B maja to by6 urz4dzenia

wolnostoj4ce kt6re io moznu posadowid na meblach biurorvych np' biurkach lub szafkach'

Pytanie 5
Rozdziale V ,,opis przedmiotu zam6wienia z zalqcznikami" Zamavnajqcy okreSlil

nastgpuj 4ce wYmagania:

dlaurz4dzen Grupy A: wzEdzenie ma posiadad dysk twardy o pojemnoSci minimum 500 GB'

Czy Zamawiaj4cy dopuSci w postqpowanit txz4dzenie o paramettze: Dysk twardy o

pojemnoSci 250 GB?
poniewaZ prace drukowania maj4 by6 pobierane z serwera dopiero po autoryzacji uzytkownika'

dysk twardy rxz4dzentabgdzii oZy**y do buforowania danych aktualnie przetwarzanych

pi"r. W"arirg *ii,arv i doSwiadczenia Wykonawcy, w pracy biurowej nie spotyka sig prac

iruku, kt6re moglyby wyczerpa6 proponowany parametr

Odpowiedf:
zamawiajFcy dopuszcza dysk o pojemnosci 250 GB.Zamawiajqcy zmienia zapis w oPZz

minimum: 500 GB

minimum: 250 GB

Pytanie nr 6
dla vrz4dzeri Grupy A: trzqdzenie ma posiadad Interfejsy komunikacyjne: l000Base-

T/l00Base-T)Ul0Base-T, minimum: USB i.O (trosO x 1, I-ISB 3'0 (host) x 1, USB 2'0

(urz4dzenie) xl.
E i'iu u*aj4cy dopuSci w postgpowani' urz4dzenie o paramettze; l000Base-T/100Base-

Dvlggase-T, minimum: USR2.0 (6ost) x l, USB 2.0 (urzqdzenie) xl?

Odpowiedf:
ZamawiaiqcY zmienia zaPis w OPZ:
Z dotychczasowego:

ffi ase-T/100Base-T)Ul0Base-T, minimum:

USB2.0(host)x1,USB3.0(host)x1,USB2.0(urzqdzenie)xl'
oncionalnie bezprzervodowa sie6 L@



StattOa"Oowo: 1000Base-T/100Base-T)Vl0Base-T,
USB 2.0 (host) x l, USB 2.0 (urz4dzenie) xl'
bezprzewodowa sie6 LAN (IEEE 802.11 blgln,

minimum:
opcjonalnie
opcjonalnie

Interfejsy
komunikacyjne

Na:

Pytanie 7

diaurzqdzef Grupy A: rxz4dzenie ma posiada6 funkcjonalnos6 OCR.

Czy Zamawiajqcy dopu5ci w postgpowaniu vzqdzenie bez tei funkcjonalnoSci (est to

tunkcjonalnoSe bicjonalna) o ife frurti;e wymagane OCR dla podl4czonychwzqdzeri bEdzie

realizow al wdro Zony sy stem zatzqdzaj 4cy?

OdpowiedZ:
Zimawiajycy dopuszczatakierozrnipzanie jednakZewdroZony system zatzqdzaiqcy musi

w swojej specynfac;i mie6 literalnie wpisany modul OCR. Dla wszystkich jednoczeSnie

skanowanych dokument6w. Zamawiaiqcy zmicnia zapis w oPZz

Z dotychczasowego:

Pytanie 8
diaurz4dzef Grupy A: urz4dzenie ma obslugiwa6 gramatury: Kaseta na papier minimum: 50-

220 glm2 w trybie jednostronnym, minimum: 50-220 g/m' w trybie dwustronnym, Podajnik

wielofunkcyjny minimum: 50-25 6 glmz

Czy Zamaiiajqcy dopuSci w postgpowaniu vrzqdzenie o parametrach: Kaseta na papier

minimum: Si-ZSe glnf w trybie jednostronnym, minimum: 52-256 glm' w trybie

dwustronnym, Podaj nik wielofunkcyj ny minimum: 60-3 00 gl m'?

Zmianaumo2liwi Zamawiaj4cemu korzystanie zniemal tak cienkiego papieru jak wymagany

uprzednio z kaset, za to rozszeruy mo2liwoS6 drukowania z podajnika bocznego na duZo

grubszych no6nikach.
OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy dopuszcza

Pytanie 9

szerszy zakres grarnaturorvy dla utz4dzefi.

dla wzqdzeri Grupy A: urz4dzenie
jednostronnym.

WUuaowany modul OCR bez limitu stron i licencji
pozwataj4cy skanowa6 do format6w Word, PowerPoint, do

6 IOCR

Wbudotoany modul OCR bez limitu stron i licencji
pozrvalaj4cy skanowad do format6w Word, PowerPoint, do

przeszukiwalnego PDF, opcjonalnie brak wbudowanego

modulu OCR w urz4dzeniu gdy wdro2ony system

zaruqdzajqcy bgdzie mial w swojej specyfikacji literalnie
wnisanv modul OCR

ma drukowaf z prgdkoSciE 25 stron A3/min w trybie
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Czy Zamawiaj4cy dopu6ci w postgpowaniuwzqdzenie o prgdkoSci 22 stronA3/min w trybie

jednostronnym i dwustronnYm?
Odpowiedi:
Zamawiajycy dopuszcza wydruk w trybie jednostronnym i dwustronnym z przqdnoSciQ

minimaln4 21 strony A3/min. Zamawitjqcy zmienia zapis w OPZI Zama.wiai4cy zmienia

zapis w OPZz

Z dotychczasowego:

10 Prgdko56 wydruku
A3 minimum: 25 str/min w trybie jednostronnym

A4 minimum: 40 str/min w trybie jednostronnym

Na:

10 Prgdko5d wydruku
A3 minimumz 22 str/min w trybie jednostronnym

A4 minimum: 40 str/min w trybie jednostronnym

Pytanie 10

diaurzqdzef Grupy A: wzqdzenie ma posiada6 Jgzyk opisy strony Genuine Adobe PostScript

Level 3.

Czy Zamawraj4cy uzna za r6wnowa2ne i dopuSci urz1dzenie z emulacj4 jqzyka PostScript

Level 3?

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy dopuszcza takie rotwipzanie. Zamawiaj4cy zmienia zapis w OPZz

Z dotychczasowego:

Pytanie 11

diaurz4dzef Grupy AZamawraj4cy okresla parametr: Format plik6w PDF, EPS i XPS, JPEG,

TIFF.
Co Zarnawiajqcy rozumie przez parametr Format plik6w? Je2eli,jak w ocenie Wykonawcy,

chodzi o format plik6w drukowany przezurz1dzeniebezu|ycia sterownika, czy Zamaviaiqcy

vznazar6wnowaine i dopu6ci wzqdzenie o parametrze Format plik6w PCL, PDF, PS i XPS'

JPEG, TIFF?
OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy dopuszcza format plik6w PCL i PS (EPS - format plik6w' b9d4cy

podzbiorem jpzyka PostScript).zamawiai4cy zmienia zapis w oPZz

Z dotychczasowego:

14 lFormat PDF, EPS i JPEG, TIFF

PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 lub r6wnowa2ne
Jtzyk opisu strony



Na:

14 lFormat plik6w lpDtr',i XPS, JPEG, TIFF, opcjonalnie PCL, PS i EPS

Pytanie 12

dla vzqdzeri Grupy A: urzqdzenie ma kopiowad z prgdkoSci4 25 stron A3/min w trybie
jednostronnym.-Czy 

Zamawiajqcy dopuSci w postgpowaniuurzqdzenie o prgdkoSci 22 stron A3/min w trybie

jednostronnym i dwustronnym?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dopuszcza kopiowanie w trybie jednostronnym i dwustronnym z

przgdnoSci4 minimaln4 22 strony A3/min. Zamawiai1cy zmienia zapis w OPZz

Z dotychczasowego:

15 Prgdko5d kopiowania
A3 minimum: 25 str/min w trybie jednostronnym

A4 minimum: 45 str/min w trybie iedqq!rylnym

Na:

15 Prgdko5d kopiowania
A3 minimumz 22 str/min w trybie iedqqq!ryryye
A4 minimum: 40 str/min w trybie iednrq!ryIlys

Pytanie 12

diar,xzEdzef Grupy AZamawiaj4cy okreSlaplzy panmetrze E-mail/FAKS, ze FAKS Super

G3 jest opcjonalny (czyli wedlug Wykonawcy oferowane wz}dzenie ma mie6 mo2liwoSd

doposazeniu go * faks-super G:). Wqtpliwosci bgdf- fakt, 2e kolejny parametr, Interfejsy

komunikacyjne FAX okreSla zar6wno szybkosd jak i kompresjg faksu G3. czy oferowane

wzqdzeniamaja byd wyposaZone w faks G3, czy opcjonalny faks G3 ma spelniad parametry

okre Slone pr zez Zanawiaj 4ce go?

OdpowiedZ:
lJrz1dzenia grupy a majq byd wyposaiLanew FAX'

Pytanie 13

dia wzqdzeri Grupy A: urzqdzenie ma zapervnii bezpieczefrstwo komunikacji poprzez

filtrowanie adres6w IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS, SNMP V3'0' IEEE

802. lX, IPv4, IPv6, uwierzytelnianie SMTP'

Czy Zamu*iajqcydopusci urzqdzenieo parametrze filtrowanie adres6w IP, IPSEC, szyfrowana

komunikacju ti,S, SNMP V3.b, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6, uwierzytelnianie SMTP?

Odpowiedf:
Zimawiajycy dopuszc za takie rorwiqzanie. Zamawiaj4cy zmienia zapis w oPZz

Z dotychczasowego:

ffipfiVlac, IPSEC, sryfrowana komunikacj a

TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv4, IPv6o uwierzytelnianieBezpieczeristwo
komunikacji

Na:



ffi IP, Mac (opcjonalnie)' IPSEC, sryfrowana

komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802'1X' IPv4, IPv6'

Pytanie 14

dla urz4dzeri GruPY B:
T/ I 00Base-T)Vl 0Base-T,
(urzEdzenie) x1.

urz4dzenie o p ar artetr ze : I 0 0 0B ase -Tl 1 0 0B ase-

USB 2.0 (urzEdzenie) xl?
OdpowiedZ:
Zimawialqcy dopuszc za takie roztrti4zanie. Zamawiaj4cy zmienia zapis w oPZz

Na:

Pytanie 15

diawz4dzefi Grupy A: wzqdzenie ma posiadai funkcjonalnoS6 OCR.

Czy Zatnawia34cy'dopuSci w postgpowaniu urzqdzeniebeztei funkcjonalnoSci je2eli funkcje

wymagane OCR bgdzie realizowal wdroZony system zwz4dzai4cy?

OdpowiedZ:
Zamaw ia! 1cy d o p u szc za takie r ozr iyzanie j edn akie wd ro2o ny sy stem zarz4dzaiqcy mus i
w swojej specvfikacji mie6 literalnie wpisany modul OCR. Dla wsrystkich jednoczesnie

skanowanych dokument6w. Zamawiaiqcy zmienia zapis w oPZz

Z dotychczasowego:

: vrz4dzenie ma posiadad Interfejsy komunikacyjne: l000Base-

minimum: USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2'0

Czy Zarnawiaj4cy dopuSci w postqpowaniu

TXl0Base-T, minimum: USB 2.0 (host) x 1,

St'rnd"rd"*o- 000Base-T/100Base-T)V10Base-T, minimum:

USB 2.0 (host) x 1, USB 3.0 (host) x 1, USB 2'0 (urz4dzenie) xl,
opcionalnie bezprzewodqwa sie6 LAN (IEEE 802

Standardowo: 1000Base-T/100Base-TlVl0Base-T,
USB 2.0 (host) x 1, USB 2.0 (urz4dzenie) xl,
bezpnewodowa sied LAll (IEEE 802.11 blgln,

minimum:
opcjonalnie
opcjonalnie

Interfejsy
komunikacyjne

Wbudowany modul OCR bez limitu stron i licencji
pozwalaj4cy skanowa6 do format6w Word, PowerPoint, do

Wbudowany modul OCR bez limitu stron i licencji
pozwalaj4cy skanowad do format6w Word, PowerPoint, do
przeszukiwalnego PDF, opcjonalnie brak wbudowanego
modulu OCR w urz4dzeniu gdy wdroiony system

zarz4dzajqcy bgdzie mial w swojej specyfikacji literalnie
wnisanv modul OCR
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Pytanie 16
dlaurzqdzeri Grupy B: urzqdzenie ma obslugiwai gramatury: Kaseta na papier minimum: 50-
120 glm2 w trybie jednostronnym, minimum: 50-120 g/m'* trybie dwustronnym.
Czy Zamawiajqcy dopuSci w postgpowaniu urzqdzenie o parametrach: Kaseta na papier
minimum: 60-120 g/m2wtrybie jednostronnym, minimum:60-90 glm2wtrybie dwustronnym,
Podajnik wielotunkcyjny minimum : 60-216 g/m'?
Odpowiedf:
Zamawizj1cy nie dopuszcza by tryb dwustronny mial gorsze parametry nD tryb
jednostronny.

Pytanie 17

dlawzqdzeri Grupy B: wzqdzenie ma drukowad z prgdkoSciq A4 czarno - biale - minimum: 45

str/min w trybie jednostronnym, A5 czarno - biale - minimum: 48 str/min w trybie
jednostronnym , A6 czamo - biale - minimum: 30 str/min w trybie jednostronnym.

Czy Zamawiajqcy dopu5ci w postgpowaniu urz1dzenie o prgdkoSci A4 czarno - biale -
minimum: 47 slr.lmin w trybie jednostronnym i 33 str/min w trybie dwustronnym? Nie wszyscy
producenci wz1dzefi wielofunkcyjnych podaj4 parametry zawarte przez Zamavnajqcego w
OPZ,co moZe skutkowad ograniczeniem oferty do jednego producenta.

Odpowiedf:
Zamtwiajqcy wymaga podania minimalnych parametr6w drukowania dla format6w A5
i A6, jednocze5nie dopuszcza parametry dla druku A4.

Pytanie 18

dlawz4dzei Grupy B Zamawiaj4cy okreSla parametr: Format plik6w PDF, EPS i XPS, JPEG,

TIFF.
Co Zanawiaj1cy rozumie przez parametr Format plik6w? Je2eli,jak w ocenie Wykonawcy,
chodzi o format plik6w drukowany przezurz4dzeniebezu?ycia sterownika, czy Zartawiajqcy
uznazar6wnowaZne i dopuSci urzEdzenie o parametrze Format plik6w PCL, PDF, PS i XPS,

JPEG, TIFF?
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy dopuszcza format plik6w PCL i PS (EPS - format plik6w' bgd4cy

podzbiorem jgzyka PostScript). Zamawiai?cy zmienia zapis w OPZI
Z dotychczasowego:

14 lFormat plik6w PDF, EPS i XPS, JPEG, TIFF

Na:

14 lFormat PDF,i XPS, JPEG, TIFF, opcjonalnie PCL' PS i EPS

Pytanie 19

dlavrz4dzeri Grupy B; wz4dzenie ma kopiowad z prgdkoSciq ,A.4 minimum: 50 str/min w trybie
jednostronnym, 45 minimum: 70 str/min w trybie jednostronnym, A6 minimum: 30 str/min w
trybie jednostronnym.

Czy Zarnawiaj4cy dopuSci w postgpowaniu urz4dzenie o prgdkoSci A4 czarno - biale -

minimum: 47 strlminw trybie jednostronnym i 33 str/min w trybie dwustronnym? Nie wszyscy

producenci urzqdzeh wielofunkcyjnych podaj4 parametry zawarte przez Zarnawiai4cego w
OPZ, co mohe skutkowad ograniczeniem oferty do jednego producenta.
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OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy wymaga podania minimalnych parametr6w kopiowania dla format6w A5

i A6, jednoczeSnie dopuszcza parametry dla druku A4.

Pytanie 20
dla urzqdzef Grupy B Zamawiajqcy okresla przy paranretrze E-mail/FAKS, 2e FAKS Super

G3 jest opcjonalny (czyli wedlug Wykonawcy oferowane urz4dzenie ma miei mozliwoSd

doposazenia go w faks Super G3). Watpliwo6ci budzi fakt, ze kolejny parametr, Interfejsy
komunikacyjne FAX okresla zar6wno szybkoSd jak i kompresjg faksu G3. Czy oferowane

wzqdzenia maj4 by6 wyposaZone w faks G3, czy opcjonalny faks G3 ma spelnia6 parametry

okre Slone pr zez Zamawiai qce go?

OdpowiedZ:
Ztmawiaiqcy nie wymaga w urz4dzeniach grupy B FAX jednakZe dopuszcza.

Zamawiai1cy zmienia zapis w OPZz

Z dotychczasowego:

E-maiUFAKS

E-maiUFAKS internetorvy (SMTP)' SMB' FTP, skrzynka
pocztowa, FAKS Super G3 (opcjonalnie)' faks pvzez IP
(opcjonalnie), minimalna rozdzielczo55 rvysylania faxu: 200x100

dni

Na:

2l E-mail/FAKS
(opcjonalnie)

E-mail/FAKS internetorvy (SMTP)' SMB' FTP' skrzynka
pocztowa, FAKS Super G3 (opcjonalnie), faks pruez lP
(opcjonalnie), minimalna rozdzielczoSS rvysylania faxu:
200x100

Pytanie 21

dla wz4dzeri Grupy A: wzqdzenie ma zapewni6 bezpieczefrstwo komunikacji poptzez

filtrowanie adres6w IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE

802.lX, IPv4, IPv6.
CzyZamawiajqcy dopuSci urz1dzenieo parametrze filtrowanie adres6wIP,IPSEC, szyfrowana

komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.lX,IPv4, IPv6?

Odpowiedf:
Zzmtwiajqcy dopuszcza takie rorwi4zanie, Zamawiaj4cy zmienia zapis w OPZz

Z dotychczasowego:

26
Bezpieczer[stwo filtrowanie adres 6w IP/JVIac, IPSEC' sryfrow ana komunikacj a

komunikacii SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IFv4, IPv6

filtrowanie adres6w IP, Mac (opcj onalnie), IPSEC, sryfrowana
komunikacja TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X' IPv4, IPv6'



9

Pytanie22
dla systemu zarzqdzaj1cego, ,,System kontroli Srodowiska wydruku dokument6w musi

zapewniai": MoZliwoS6 przypisywania kart zbliZeniowych przez uZytkownik6w z

wykorzystaniem kod6w PUK, loginu i hasla domenowego lub poprzezpanel administracyjny
(dotyczy vrzqdzehz grupy A) .

Czy zamawiaj4cy dopuSci system majqcy mo2liwoS6 przypisania kart za pomocq kodu PIN a
nie PUK? W tym momencie to jedynie kwestia nazewnictwa okreSlonego ci4gu cyfr przez

tw6rc6w systemu, kt6ra w laden spos6b nie wplywa na funkcjonalnoS6 pracy.

Odpowiedi:
Zamawiai1cy dopuszcza takie rozrwi4zanie. Jest to lrwestia nazewnictwa okreSlonego

ci4gu cyfr przez tw6rc6w systemu

Pytanie 23

dla systemu zarzqdzajqcego, ,,System kontroli Srodowiska wydruku dokument6w musi

zapewnia6": System umozliwi automatyczne kasowanie pracy z bufora trzqdzenia w
przypadku wyst4pienia usterki/blgdu w tymzacigcia lub braku papieru w urz4dzeniu.

FunkcjonalnoS6 taka jest zazvryczaj funkcjonalnoSci4 samego urz4dzenia, nie systemu

zuzqdzaniadrukiem. Wykonawca wnosi o usunigcie zapisu, tym bardziej, 2e system musialby

zapewnid tak4 funkcjonalnoSi posiadanym przez Zanawiaiqcego modelom Canon IR ADV
3330i, kt6re to zostaly wprowadzone na rynek na pewno przed 2016 rokiem.

Odpowiedi:
Zamawiaj4cy wykreSla ten zapis OPZ. Zal<res wymagarf, dla rozdzialu 3 ust. I OPZ
zmienia sig na 16 punkt6w w opisie.

Pytanie24
dla systemu zaruqdzajqcego, ,,System kontroli Srodowiska wydruku dokument6w musi

zapev,,nia6": Funkcja skanowania zrozpoz awaruiem tekstu (OCR) w jgzyku polskim dostqpna

bezpoSrednio na panelu dotykowym urzqdzenia wielofunkcyjnego pod wskazany adres

uZytkownika z moZliwoSci4 otworzenia i edytowania zeskanowanego dokumentu w
programach takich jak Word, Excel, kaadaaplikacja do odczytywania plik6w PDF dostqpna z

panelu wz4dzenia bez limitu u2ytkownik6w.
Jak4 iloS6 dokument6w miesigcznie Zamawiaj1cy przewiduje do skanowaniawraz z funkcj4

OCR? Silniki OCP* zazwyczaj s4 licencjonowane na okreSlon4 iloS6 stron w ujqciu

miesigcznym.
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy okreSlil Srednia iloSd wydruk6w dla typu A i B. Trzeba zaloLy6.2e jest to
r6wnowartoSd tego per jedno urz4dzenie.

Pytanie 25

dla systemu zuzqdzaj4cego, ,,System kontroli Srodowiska wydruku dokument6w musi

zapev,rnia6": Automatyczne wybieranie zdefiniowanych dla uzytkownika miejsc docelowych

dla skanowanych prac (e-mail, folder sieciowy). Kuzdy uzytkownik, aby mied dostgp do funkcji
skanowania musi sig zautoryzowal np. za pomoc4 karty zbli2,eniowej w przypadkuwz4dzeh
grupy a lub logowania SSO w przypadku txz4dzefr grupy b. Po pozytywnej weryfikacji
uzytkownika, na paneluvrzqdzenia pojawiaj4 sig spersonalizowane ustawienia z konkretnymi
prawami dla kazdego uZytkownika..
Jakie SSO w przypadku wz1dzefi grupy B ma na mySli Zanawiajqcy? Dotychczasowy opis

wymagari systemu wskazywal, Ze jedynie vrz4dzenia grupy A musz4 zapewni6 identyfikacjg i
uwierzytelnianie uzytkownika.
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Odpowiedi:
zamawiajqcy wymaga dla grupy A identyfikacji i uwiezytelnienia uiytkownika

natomiasi dtu g"opy n lest to wymagane jest uwierrytelnienie poptzez mechanizmy SSO

(Active directory - LDAP) a identyfikacja kart4 opcjonalnie.

Pytanie26
dla systemu zanqdzajqcego, ,,System kontroli Srodowiska wydruku dokument6w musi

tup"iniue,': W zakresie iezpieciefrstwa system zapewni szyfrowanie komunikacji pomigdzy

wszystkimi modulami systemu (stacjarobocza, serwer,lJrz4dzenia)bezinstalacji dodatkowego

oprog.urrrowania na siacjach roboczych. Wykonawca zapewni mechanizmy szyfrowania

pir.Jyt*ych prac wydrukowych omz mechanizmy weryfikacji tozsamosci uzytkownika.

byst# u'dostgpnia funkcjg Maskowanie nazw dokument6w w kolejkach oraz maskowanie

nazw dokument6w w aplikacji zaruqdzajqcej.

Wykonaw"a wnosi o usunigcie lub modyfikacjg zapisu: niemal wszystkie systemy dostgpne na

,ynko nie s4 w stanie szyfrowa6 komunikacji migAzy stacjE roboczEa serwerem bez instalacji

dodatkowych modul6w-. Czy Zarnawiaiqcy ma na mysli drukowanie natywne Windows z

wykorzysianiem ipps (choi nawet to rozviqzaniewi4le sig z instalacj4 certyfikat6w vtz4dzeft)?

Samo SMB/SMB v2 powinno zapewni6 szyfrowanie komunikacji,ieZeli to satysfakcjonuje

Zamawiaj4cego. Wyfonawca wnosi dodatkowo o usunigcie zapisu ,,maskowanie nazw

dokumentOw w aplikacj izatzqdzaj1cej". System zwzqdzaj4cy powinien maskowad nazry ptac

w kolejce ale w aplilacji 
^rqatqq"ej 

powinny by6 widoczne - jest to konieczne do

diagnostyki i zapewnienia prawidlowego funkcj onowania systemu.

Odpowiedf:
Zrmawialqcy zmienia zaPis w OPZI

Z dotychczasowego:

10. W zakresie bezpieczerlstwa system zapewni szyfrowanie komunikacji pomigdry

wsrystkimi modulami systemu (stacja robocza, serwer' lJrz1dzenia) bez instalacji

dodatkowego oprogramowania na stacjach robocrych' Wykonawca zapewni

mechanizmy sryfrowania przesylanych prac wydrukowych oraz mechanizmy

weryfikacji toisamosci uirytlownika. System udostgpnia funkcjg Maskowanie nazw

dokument6w w kolejkach oraz maskowanie nilzrr dokument6w w aplikacji

zarzqdzaiqcei.
Na:

10. Sryfrowanie komunikacji z^ pomocQ protokolu SMB/SMB ver.2. System

zarz4dzaj4cy powinien maskowad n Z'ivy prac w kolejce ale w aplikacji

,uo1driiqcej powinny by6 widoczne - jest to konieczne do diagnostyki i
zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu'

Pytanie2T
dia systemu zarzqdzajgcego, ,,System kontroli Srodowiska wydruku dokument6w musi

zapevtnia6": System umozliwi petn4 modyfikowalnoSd prezentowanych raport6w w zaleznoSci

od wymagari ZarnaviaiqcY ch.
Co Zarnawiajqcy okreSla jako ,,peln4 modyfikowalnoSd"? Czy zamavmaj4cy dopuSci

rozui4zanie kt6re bgdzie posiadalo szeroki zakres predefiniowanych raport6w z brakiem

mo2liwo3ci,,pelnej modyfikowalnoSci'"
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OdpowiedZ:
Zamaw iajqcy d op uszc za takie rozrvi4zanie.

Pytanie 28
Ad. Pkt. 8: Czy Zarnawiaj4cy zaakceptuj e rczvti4zanie, w kt6rym procentowe zu|ycie tonera

jest dostgpne zpoziomu systemu sprzgtowego?

Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie zaakceptu je rorwipzania, w kt6rym procentow e zu?ycie tonera dostgpne

tylko z po"io-.r systemu sprzgtowego. Tak4 funkcjonalno5d musi mie6 przede wsrystkim

System zarz1dzania rvYd rukami.

Pylane29
Ad. pkt. 2 :Czy Zamawiaj4cy zaakceptuje w OCR brak formatu Excel? Dodatkowo

odslugiwany format w ramach OCR to Power Point.

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy nie zmienia zapis6w SIWZ.

Pytanie 30
Ad. Pkt. 10: System umozliwia maskowanie nazw dokument6w w kolejkach, ale nie robi tego

z poziomu aplikacji zarzqdzaj4cej, ze wzglgdu na inny zakres uprawnieri administratota. Czy

Zanawiaj 4cy dopuszc za takie t oztluiqzanie?

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy zmienia zaPis w OPZz

Z dotychczasowego:

10. W zakresie bezpieczeitstwa system zapewni sryfrowanie komunikacji pomigdry

wszystkimi modulami systemu (stacja robocza, serwer' Urzqdzenia\bez instalacji
dodatkowego oprogramowania na stacjach robocrych. Wykonawca zapewni

mechanizmy szyfrowania przesylanych prac wydrukowych oraz mechanizmy

weryfikacji toisamoSci uirytkownika. System udostgpnia funkcjg Maskowanie

n1zt1 dokument6w w kolejkach oraz maskowanie naztr dokument6w w aplikacji
zarz4dzaiqcei.

Na:
10. Sryfrowanie komunikacji za pomoc4 protokolu SMB/SMB ver.2. System

zarz4dzajqcy powinien maskowad n rW prac w kolejce ale w aplikacji
zaru1dztj4cej powinny by6 widoczne - jest to konieczne do diagnostyki i
zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu.

Pytanie 31

Ad. Pkt. 17: Proszg o informacjg jakiego rodzaju s4 to urz4dzenra oruz jaka jest ich iloS6?

Odpowiedi:
Zamawitj4cy informuj e, Le zapis ten dotyczy rurz4dzefi, kt6re Wykonawca dostarczy w
niniejsrym postgpowaniu (min. 10 szt. z grupy A i min. 10 szt. z grupy B) oraz urz4dzefir

Canon IR ADV 3330i w iloSci 10 szt.
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W zwiqzku zpowyaszymi zmianamiZana*viaj4cy dokonuje zmiany terminu skladania

i otwarcia ofert w nastgpuj4cy spos6b:

Nowy termin skladania ofert: l2.ll.20l9r. godz. 10:00

Norvy termin otwarcia ofert: l2.ll.20l9r. godz. 11:00.

Wzwi4zku zpovtyLszymz

,r1.l2.Ofertg naleLy umiescid w zamknigtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odcrytanie

zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6' oznaczone nazwQ

(firm4) i adresem Wykonaw cy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul.

Chmielna 120,00-801 Warszawa oraz opisane

,,Oferta na najem urz4dzeft drukuj4cych na potrzeby Zarz1du Dr6g Miejskich wraz z uslug4

serwisu i uslug4 potegaj4c4 na bieZ4cym dostarczaniu i uzupelnianiu material6w

eksploatacyjnych do tych urz4dzefir w czasie trwania kontraktu. Nr postgpowania

ZDMIIJMID ZP I IO 1 tPN I 87 I 19,
Nie otwiera(,przeil dniem t2.ll.20l9r. do godz. 1L:00".

- w Rozdziale I SIWZ pkt 13.1. otruvmuie nowe brzmienie:

,113.1. Oferty winny by6, zNoLone w siedzibie Zamawiaj4cego w Warszawie przy ul.

Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do 12.11.2019r. do godz.10:00."

- w Rozdziale I SIWZ pkt 15.1. otrzvmuie nowe brzmienie:

,,1S.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamtwiaj4cego przy ul. Chmielnej 120' w

Warszawie, sala nr 311, w dniu 12.11.2019r. o godz. lL:00."

Zamawiajqcy zgodnie z art.12a ust 3 ustawy Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany

tresci ogloszenia o zam6wieniu w biuletynie Zam6wieri Publicznych zamieszcza

informacjg o zmianach na stronie internetowej.

W zalqczeniu;

Zmodyfrkowany opis przedmiotu zam6wienia

A.G. tel. 22 55-89-168: zzp(Q.zdm.waw.pl


