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Gryfów Śląski dn. 14.06.2017 r. 

Ogłoszenie nr 2017-066711 (17-198749-001)  
 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości wyższej niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na 

zadanie p.n. „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA, 

MODERNIZACJA SIECI ORAZ WDROŻENIE I URUCHOMIENIE E-USŁUG W RAMACH 

PROJEKTU PN.: „ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH SZANSĄ DLA GMINY GRYFÓW 

ŚLĄSKI”. 

 

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przedstawiamy złożone pytania i udzielam odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 – Dotyczy: Pkt 6.5.4 SIWZ Zamawiający wyspecyfikował: 

Scenariusz 3 –  

   (w zaoferowanym systemie). 

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z pytaniem, co Zamawiający miał na myśli poprzez 

zapis „(w zaoferowanym systemie)”? Ponadto czy Zamawiający może uszczegółowić/uzupełnić opis 

dla niniejszego Scenariusza? Obecne zapisy powodują, iż nie jest możliwe przedstawienie danej 

funkcjonalności oferowanego Systemu Informatycznego. Natomiast nie zrealizowanie danego 

scenariusza przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie jego oferty. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż przy konwertowaniu pliku SIWZ na format PDF z niewiadomych przyczyn 

opis scenariusza nr 3 uległ usunięciu. W związku z tym opis Scenariusza przedstawia się następująco: 

„Scenariusz 3 -

zbiorczych (w zaoferowanym systemie).”. 



 

 
Strona 2 z 4 

 

 

Pytanie 2 – Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1 – pkt 5.4 Komputer 

przenośny typu laptop 

Czy Zamawiający dopuści Czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 3.0? 

Czy Zamawiający zrezygnuje z dedykowanego portu dla stacji dokującej w zamian za możliwość 

podłączenia dedykowanej stacji dokującej przez port USB jednocześnie przy wymogu dwóch wolnych 

portów USB, gdy stacja dokująca jest podłączona? 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający dopuszcza czytnik kart multimedialnych wspierający karty SD 3.0. 

Zamawiający informuje, iż dopuści możliwość podłączenia dedykowanej stacji dokującej przez port 

USB jednocześnie przy wymogu dwóch wolnych portów USB, gdy stacja dokująca jest podłączona. 

Powyższe zmiany zostają wprowadzone w załączniku nr 1.1 do SIWZ.  

 

Pytanie 3 – Dotyczy: Załącznika nr 1.1 Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 1 – pkt 5.5 Tablet 

Czy Zamawiający dopuści procesor cztero-rdzeniowy 1,4 GHz? 

Odpowiedź 3: 

Zamawiający dopuści procesor cztero-rdzeniowy 1,4 GHz. 

Powyższe zmiany zostają wprowadzone w załączniku nr 1.1 do SIWZ.  

 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmian w poniższych załącznikach w poniższym zakresie: 

W załączniku nr 1.2 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania polegającego na 

modernizacji sieci informatycznych budynków – Część 2 Punkt 6.2.2 Centrala telefoniczna dla Urzędu 

Miasta otrzymuje następującą treść:  

Specyfikacja techniczna - wymagania minimalne: 

Jednostka centralna 

• współpraca z telefonami systemowymi IP i SIP 

• współpraca z pakietem CTI: PhoneCTI, MobileCTI i WebCTI – aplikacje do pracy stacjonarnej 

imobilnej 

• otwarte protokoły (HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP) 

• telefonia internetowa VoIP 

• zaawansowane zarządzanie i kontrola kosztów 
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• zintegrowana bramka GSM 

• zintegrowane nagrywanie rozmów 

• sterowanie urządzeniami zewnętrznymi 

• zasilanie rezerwowe minimum na 8h 

• pamięć do archwizacji rozmów minimum 1Tb 

• obudowa RACK 

• 6 analogowych linii miejskich z możliwością rozszerzenia do 12 analogowych linii miejskich 

• 6 łączy ISDN BRA (2B+D) – miejskie z możliwością rozszerzenia do 12 linii 

• 1 łącze ISDN PRA (30B+D) z możliwością rozszerzenia do 2 linii 

• min 50 analogowych portów wewnętrznych z możliwością rozszerzenia do 128 portów 

• min 20 cyfrowych portów systemowych (w tym IP) z możliwością rozszerzenia do 124 portów 

• 1000 abonentów SIP (VoIP) 

• 100 translacji SIP (VoIP)  

• 2 porty GSM z możliwością rozszerzenia do 32 portów 

Powyższe zmiany zostają wprowadzone w załączniku nr 1.2 do SIWZ.  

W załączniku nr 5 do SIWZ usunięto zapisy dotyczące możliwości rozliczeń częściowych. Poprawiony 

załącznik nr 5 do SIWZ zostaje załączony do dokumentacji jako aktualny i obowiązujący. 

W wersji edytowalnej Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w Części III: 

Podstawy Wykluczenia, Pkt C Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub 

wykroczeniami zawodowymi omyłkowo „wykreślono” ostatni wiersz.  

Dokonano niezbędnej korekty w niniejszym dokumencie. 

 

Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną cześć SIWZ przedmiotowego 

postępowania. 

 

Na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

informuję, iż termin składania ofert w postępowaniu przetargowym „Zakup sprzętu komputerowego, 

oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: 

„Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług 

publicznych - etap II” zostaje przesunięty na dzień 03 lipca 2017 roku. 

 

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 03 lipca 2017r. do godziny 12:00, 

termin otwarcia ofert: 03 lipca 2017r. o godzinie 12:15. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje 

bez zmian. 
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ZGODNIE Z POWYŻSZYM W  SIWZ ZOSTAJĄ ZMIENIONE:  

12.1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, 59-620 

Gryfów Śląski, Rynek 1, pokój nr 9 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2017 r. 

do godziny 12:00.  

12.1.2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). 

Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski  

ul. Rynek 1 

59-620 Gryfów Śląski 

„Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, modernizacja sieci oraz wdrożenie i 

uruchomienie e-usług w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług publicznych szansą dla 

Gminy Gryfów Śląski” 

Część ……… 

Nie otwierać przed dniem 03.07.2017 r., godz. 12:15  

 

12.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski, ul. 

Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, pokój  nr 7 w dniu 03.07.2017 r. o godzinie 12:15. 

 

 

 


