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ZP.271.0031.2021 

Wyjaśnienia i zmiany 

treści specyfikacji warunków zamówienia nr 2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń 

komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym 

i biurowym oraz dostawa, instalacja i konfiguracja urządzenia 

wielofunkcyjnego (kserokopiarki) na potrzeby Urzędu 

Miejskiego w Nowej Soli oraz Centrum Aktywności Społecznej 

w Nowej Soli. 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 

2054 i 2269) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, 

wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia. 

Pytanie nr 2 (numeracja pytań prowadzona narastająco) 

Czy zamawiający rezygnując z wymogu posiadania przez kserokopiarkę parametru 

technicznego dotyczącego szybkości kopiowania/drukowania minimum 13 stron 

A3/minutę przeanalizował sytuację rynką różnych producentów czy zasugerował się 

tylko zaproponowaną specyfikacją jednego Oferenta. Obecnie na rynku są maszyny 

marki Toshiba, Ricoh, Canon, Lexmark, Sharp i parametr ilości wydruków A3 można 

nawet podnieść, natomiast obniżony parametr oferuje jedynie najsłabsza maszyna 

Konica Minolta. 

Odpowiedź 

Zamawiający zrezygnował z parametru technicznego dotyczącego szybkości 

kopiowania/drukowania stron A3, gdyż parametr ten nie ma znaczenia dla potrzeb 

przyszłego użytkownika kserokopiarki. 

Pytanie nr 3 

Czy skanowane pliki PDF ze względu na charakter pracy i późniejsze ich przetwarzanie 

oraz wykorzystanie w cyfrowym obrocie obróbce dokumentów powinny posiadać 

funkcję PDF z możliwością wyszukiwania i umożliwiać skanowanie OCR na samym 

urządzeniu. Przeszukiwalny PDF umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe w pliku PDF, 

co pozwala na szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji w dokumencie PDF. Bez funkcji 

PDF z możliwością wyszukiwania użytkownik musi wykonać skanowanie OCR za 

pomocą aplikacji komputerowych, co zajmuje więcej czasu i wymaga pewnej 

znajomości aplikacji OCR. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga powyższej funkcjonalności. 
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Pytanie nr 4 

Czy ze względów bezpieczeństwa Zamawiający przewiduje możliwość obsługi 

podwójnej sieci LAN i WAN na jednym urządzeniu. Pozwala to na jednoczesne 

podłączenie urządzenia do dwóch różnych sieci. Ze względu iż coraz więcej instytucji i 

firm wydziela sieć zewnętrzną do obsługi Internetu i sieć wewnętrzną bezpieczną do 

pracy własnej istnieje możliwość pracy bez posiadania dwóch osobnych drukarek czy 

skanerów. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga obsługi podwójnej sieci LAN i WAN.  

Pytanie nr 5 

Czy urządzenie powinno posiadać pełny oryginalny Adobe PostScript 3. Emulacja  

w niektórych programach pogarsza komfort wydruków i szybkość pracy. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało pełny oryginalny Adobe 

PostScript 3. 

Pytanie nr 6 

Czy urządzenie wielofunkcyjne powinno posiadać zainstalowany program 

Antywirusowy. Dla pełno wartościowych urządzeń jest to standardowa funkcja 

bezpieczeństwa. Program zabezpieczający zapewnia, że użytkownicy są wolni od 

złośliwych zagrożeń, co poprawia niezawodność urządzenia i zapewnia użytkownikom 

pracę w bezpiecznym środowisku. Dodatkowo zabezpiecza sieć klienta przed 

dostaniem się wirusa lub innego nie pożądanego oprogramowania do sieci 

wewnętrznej instytucji np. przez Pamięć USB wpiętą do portu w urządzeniu. Dziś 

wszystkie komputery posiadają stosowne zabezpieczenia, natomiast drukarki i 

urządzenia wielofunkcyjne są luką w systemach informatycznych na co Inspektorzy 

ochrony danych coraz częściej zwracają uwagę. Dlatego rekomendujemy aby 

urządzenie posiadało to zabezpieczenie obowiązkowo. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało zainstalowany program 

antywirusowy. 

Pytanie nr 7 

Czy urządzenie ze względów bezpieczeństwa powinno posiadać najnowszy i 

najbezpieczniejszy protokół kryptograficzny TLS 1.3. Zamawiający nie określił 

istotnego parametru szyfrowania w specyfikacji co może być istotne dla dalszego 

wykorzystania oraz zgodności z RODO oraz przeprowadzonych pozytywnych audytów. 

Standard TLS 1.3 zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ wyeliminował 

wszelkie znane luki w poprzedniej wersji. Zapewnia również lepszą wydajność dzięki 

szybszemu procesowi szyfrowania. Administratorzy IT skorzystają z uproszczonego 

protokołu, co zmniejszy prawdopodobieństwo błędnej konfiguracji protokołu i 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ze względu na okresowe zmiany prawa i przepisów oraz 

długotrwały okres pracy urządzeń wielofunkcyjnych w instytucji rekomendujemy 

uwzględnienie tego istotnego parametru. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało protokół kryptograficzny TLS 1.3. 

Pytanie nr 8 

Czy urządzenie powinno posiadać integrację z Syslog oraz SIEM. Zapewnia to dane 

bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, które można monitorować i analizować w 

środowisku SIEM. Dzienniki kontroli Syslog są analizowane w środowisku SIEM, co 

pozwala monitorować i śledzić aktywność użytkowników, dzięki czemu wykrywanie 

zagrożeń jest procesem proaktywnym. To sprawia, że monitorowanie zagrożeń 

bezpieczeństwa i zarządzanie nimi jest wydajnym procesem. SIEM obsługuje również 

raportowanie zgodności poprzez analizę danych historycznych z audytu Syslog. 

Integracja SIEM pozwala administratorom otrzymywać alerty bezpieczeństwa, które 

pozwalają zidentyfikować problemy bezpieczeństwa na wcześniejszym etapie. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, aby urządzenie posiadało integrację z Syslog oraz SIEM. 

Pytanie nr 9 

Z wiedzy jaką posiadamy nie istnieje na polskim rynku drukarka spełniająca w pełni 

wszystkie wymagane parametry. Opis techniczny wskazuje na model drukarki, która 

jest wycofana z produkcji i nie jest dostępna w sprzedaży. Proponujemy obecnie 

dostępną w dystrybucji drukarkę HP LaserJet Pro M404dn. 

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści w części 1 i 2 drukarkę laserową z 

wykreśleniem parametrów: 

9 Języki drukowania PCL 5, PCL 6 

10 Zarządzanie 
wbudowany serwer internetowy, dołączony zestaw 
sterowników drukarki 

12 Obsługa nośników 
Papier (zwykły, o niskiej lub wysokiej gramaturze, 
ekologiczny), koperty, etykiety, folia do przeźroczy 

 

Odpowiedź  

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego języków drukowania w zakresie PCL5. 

Zamawiający wymaga zarządzania drukarką poprzez wbudowany serwer internetowy 

rozumiany jako możliwość zarządzania tą drukarką poprzez przeglądarkę internetową. 

Zamawiający rezygnuje z wymogu dotyczącego możliwości drukowania na folii do 

przeźroczy. 

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji warunków 

zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  

11 stycznia 2022 r. do godz. 10:00.    

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres do dnia 9 lutego 2022 roku. 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia. 

Prezydent Miasta Nowej Soli 
(-) Jacek Milewski 

                                                                           Podpisano elektronicznie 
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