UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 01.04.2015
MŚ-ZP-JK-333-5/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz
z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp,
w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Przypisanie karty zbliżeniowej dla użytkownika poprzez operację”:
a) Podanie loginu i hasła z Active Directory
b) Podanie kodu aktywacyjnego dla karty wysłanego na emaila”
Czy Zamawiający wymaga rejestracji kart przy pomocy jednej z dwóch wymienionych metod?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8 z dnia 17.03.2015r.

Pytanie 2:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Możliwość kolejkowania wydruków pod względem autoryzacji:
a) Kolejka bezpieczna – wydruk po przyłożeniu karty
b) Kolejka bezpośrednia – wydruk natychmiastowy
c) Kolejka udostępniona – wydruk po przyłożeniu karty przez członka grupy”
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym kolejka bezpieczna i udostępniona są jedną
kolejką, a prace innych użytkowników mają w nazwie przedrostek informujący, że jest to wydruk
innego użytkownika?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 9 z dnia 17.03.2015r.
Pytanie 3:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„System nie może ograniczać ilości obsługiwanych kart dostępowych”
Czy Zamawiający wymaga aby użytkownik miał możliwość przypisania minimum jednej karty
dostępowej?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający wymaga aby użytkownik miał możliwość przypisania minimum jednej karty
dostępowej.
Pytanie 4:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Możliwość wymuszenia druku dwustronnego”
Czy Zamawiający wymaga takiej funkcjonalności na panelu urządzenia?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający nie wymaga takiej funkcjonalności z panelu urządzenia, ta funkcjonalność jest
wymagana po stronie systemu.
Pytanie 5:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Możliwość generowania raportów standardowych oraz dla kierownictwa”
Czym się różni raport standardowy od raportu dla kierownictwa?
Odpowiedź:
Raporty standardowe – raporty indywidualne dla użytkownika systemu z jego aktywności, raporty
dotyczące pracy poszczególnych urządzeń, anonimowe.
Pytanie 6:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Możliwość tworzenia kolejek udostępnionych”
Co Zamawiający ma na myśli pisząc „kolejek udostępnionych? Jak takie kolejki mają działać?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 9 z dnia 17.03.2015r.
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Pytanie 7:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Interfejs w języku polskim”
Czy interfejs w języku polskim wymagany jest tylko na urządzeniu?
Odpowiedź:
Nie, interfejs w języku polskim jest wymagany również w Systemie wydruku podążającego..
Pytanie 8:
Oprogramowanie do zarządzenia drukiem System wydruku podążającego
„Zdalny dostęp”
Czy Zamawiający dopuści zdalny dostęp do systemu przy pomocy certyfikowanych i bezpiecznych
narzędzi dedykowanych do zdalnego dostępu/wsparcia?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuję zapis SIWZ:
Ze względów bezpieczeństwa wyklucza się wsparcie zdalne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
komunikacyjnych.
Pytanie 9:
Urządzenia wielofunkcyjne
„Postscript”
Czy Zamawiający dopuści urządzenia tylko z językiem wydruku PCL6, PCL5, PCL jest szeroko
stawianym językiem, wspieranym przez wiele różnych systemów operacyjnych (np. Windows).
Umożliwia to jednej drukarce na pracę w różnych środowiskach. Natomiast język PostScript
stosowany jest głównie na platformach Macintosh, jak również na innych platformach z
wykorzystaniem dokumentów graficznych.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 7 z dnia 17.03.2015r.
Pytanie nr 10:
W załączniku 2B – 044-AV do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazano, że
dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży
producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia
ten wymóg. Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być produktami producenta
tych urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta,
potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z
ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
Jakie jest uzasadnienie wprowadzonego zapisu. Jaki cel Zamawiający chce poprzez wskazany
wymóg osiągnąć.
W naszej ocenie zapis prowadzi do kolizji z art. 7 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp oraz przepisami prawa
unijnego w zakresie przestrzegania zasady niedyskryminacji. Przepis art. 29 ust. 2 ustawy Pzp
stanowi, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję. Zamawiający natomiast w sposób nieuzasadniający jego obiektywne potrzeby, w taki
sposób opisał przedmiot zamówienia, iż uniemożliwił złożenie ofert konkurencyjnych,
zawierających inny sposób realizacji celu zakładanego przez zamawiającego, jednakże
odpowiadający jego podstawowym założeniom. Zgodnie z orzecznictwem KIO w sprawie 1984/14:
Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia
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i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na
konkurencję. Naruszenie to polega również na dookreśleniu opisu przedmiotu zamówienia w taki
sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu
potrzeb zamawiającego.
Przy przyjęciu, że celem Zamawiającego było zapewnienie sobie odpowiedniej obsługi
gwarancyjnej możliwe byłoby sformułowanie zapisu w sposób który nie ograniczałby konkurencji
podmiotów działających na rynku europejskim przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich
wymogów gwarancyjnych. Jeżeli wprowadzenie zapisu ograniczającego pochodzenie sprzętu do
oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski miało na celu zapewnianie odpowiedniej obsługi
gwarancyjnej to w naszej ocenie, czynności sporządzenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia należałoby uznać za niezgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
poprzez sformułowanie wymogu dotyczącego wymagań pochodzenia sprzętu w sposób
ograniczający konkurencję bez jednoznacznego zapewnienia osiągnięcia wskazanego celu. Według
nas niezbędna jest zmiana wymogów poprzez wprowadzenie możliwości dostarczenia sprzętu
pochodzącego z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej, z ewentualnym
wprowadzeniem wymogu zapewnienia obsługi gwarancyjnej przez producenta lub autoryzowanego
przez producenta usługodawcę na terytorium Polski a tym samym usunięcia zapisu ograniczającego
konkurencję.
W związku z powyższym wnosimy o dokonanie odpowiednich zmian w załączniku do SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej zmiany SIWZ:
W załącznikach 2A, 2B i 2C stanowiących Opis Przedmiotu Zamówienia, w pozycjach dla których
określono pochodzenie w brzmieniu:
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży
producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie Wykonawcy, że oferowany do przetargu
sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być objęte
gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu.
Zapis ten zmienia się na następujący:
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji
na teren Unii Europejskiej. Wymagane oświadczenie Wykonawcy, że oferowany do przetargu
sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być objęte
gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu.
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej
zmiany SIWZ:
W załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) po punkcie 9 dodaje się punkt 10 w brzmieniu:
10. Oświadczamy, że oferowany przez nas w ofercie sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z
oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej.
Tym samym punkty 11, 12 i 13 ulegają przesunięciu o jedną pozycję. Załącznikiem do niniejszej
odpowiedzi jest poprawiony formularz oferty.

Pytanie nr 11:
Część C – pkt 27 – Tryb i funkcje skanowania.
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Czy w urządzeniu zeskanowane prace mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument w formie
papierowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem załącznikiem 2C pozycja 048, L.p. 27 taka konieczność nie jest wymagana.
Pytanie nr 12:
Umowa do części C §5 pkt 2 – Rękojmia
„W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z
serwisowania i konserwacji przedmiotu umowy, mające wpływ na trwałość gwarancji producenta
oraz na prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy”.
Proszę o doprecyzowanie jak należy rozumieć §5 pkt2.
W jaki sposób rozliczane będą przeglądy serwisowe, konserwacja urządzeń?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem §5 pkt 2 wzoru umowy, obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji
przedmiotu umowy są po stronie Wykonawcy i muszą być uwzględnione w ofercie. Tym samym
koszt wykonania ww. obowiązków winien być uwzględniony w cenie oferty i nie przewiduje się
rozliczania takich kosztów w okresie gwarancji i rękojmi.
Pytanie nr 13:
Z parametrów podanych przez Zamawiającego w załączniku „rozbudowa nagłośnienia auli”
dotyczących „głośnika subwoofer” wynika, że pasują do tylko jednego głośnika JBL VRX918SP. Czy
w związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie głośnika o poniższych parametrach (wraz z
odpowiednimi akcesoriami): zakres częstotliwości (-10 dB): 35 Hz – 220 Hz, złącza: WEJŚCIE: 2 x
żeńskie XLR, przekazanie sygnału: 2 x męski XLR, wejście zasilania: powerCON.
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej zmiany SIWZ:
W załączniku nr 2B do SIWZ, poz. 044 pkt 2 „Parametry głośnika niegorsze niż:”
Zapis o treści: Zakres częstotliwości (-10 dB): 31 Hz - 220 Hz
Otrzymuje brzmienie: Zakres częstotliwości (-10 dB): 35 Hz - 220 Hz.
Pytanie nr 14:
Zamawiający w specyfikacji technicznej „041 – AV – projektor multimedialny zestaw 1” na stronie
2 w pkt 16, na stronie 4 w pkt 16, na stronie 5 w pkt 4, na stronie 7 w pkt 4, na stronie 8 w pkt 4,
w specyfikacji technicznej „042 – AV – projektor multimedialny zestaw 2” na stronie 2 pkt 18, na
stronie 4 pkt 14, na stronie 5 pkt 15, w specyfikacji technicznej „043 – AV – rozbudowa
nagłośnienia auli” na stronie 1 pkt 6, na stronie 3 pkt 5, na stronie 4 pkt 6, na stronie 5 pkt 4, na
stronie 6 pkt 5, na stronie 7 pkt 4, w specyfikacji technicznej „045 – AV – system nagłośnienia” na
stronie 2 pkt 6, na stronie 4 pkt 6, na stronie 6 pkt 14, na stronie 7 pkt 8, w specyfikacji
technicznej „046 – AV – system oświetlenia” na stronie 3 pkt 5, na stronie zawarł następujące
zapisy:
„Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
Wymagane oświadczenie Wykonawcy, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg”.
Zapis ten zawęża listę dostawców do wąskiej grupy, która zakupi sprzęt u polskiego dystrybutora i
jest prawnie nieuzasadniony w związku z tym, że Polska od 1 maja 2004 jest członkiem Unii
europejskiej i jednolitego rynku. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie
tego zapisu.
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Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 10
Pytanie nr 15:
Pytania dotyczące Urządzenia wielofunkcyjne (załącznik 2C – tabela 048). Pytanie do punktu 8:
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować w punkcie 8, mówiąc o czasie nagrzewania, że chodzi o
czas wyjścia urządzenia z trybu uśpienia do pełnej gotowości? Urządzenia wielofunkcyjne nieraz po
kilka, kilkanaście razy w ciągu dnia przechodzą w tryb uśpienia, gdy nic na nich się nie dzieje, i z
tego trybu wychodzą, a długość tego czasu ma znaczenie dla komfortu użytkowników.
Odpowiedź:
Czas nagrzewania podany w punkcie 8 należy rozumieć jako czas „warm-up time” czyli od
momentu włączenia drukarki.
Pytanie nr 16:
Pytania dotyczące Urządzenia wielofunkcyjne (załącznik 2C – tabela 048). Pytanie do punktu 32:
W punkcie 32 Zamawiający użył określenia „przez wbudowaną kartę lub AP dedykowany….” –
proszę o objaśnienie co kryje się pod skrótem AP w opisie podłączenia bezprzewodowego?
Odpowiedź:
Punkt dostępu, punkt dostępowy (PD) (ang. access point, AP) – urządzenie
zapewniające hostom dostęp do sieci komputerowej za pomocą bezprzewodowego nośnika
transmisyjnego jakim są fale radiowe.
Pytanie nr 17:
Pytania dotyczące Urządzenia wielofunkcyjne (załącznik 2C – tabela 048). Pytanie do punktu 42:
Czy w punkcie 42, przy kalkulacji ilości tonerów do wydruków kolorowych, Zamawiający uznaje, że
do stron kolorowych potrzeba tonerów CMY czy CMYK?
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje, że chodzi o tonery typu CMY.
Pytanie nr 18:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 2:
Czy Zamawiający oczekuje udostępnienia możliwości autoryzacji na urządzenia MFP jednocześnie
za pomocą trzech metod: karta zbliżeniowa, Kod PIN, poświadczenia AD?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 8 z dnia 17.03.2015r.
Pytanie nr 19:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 5:
Proszę o doszczegółowienie jakich reguł wydruku Zamawiający oczekuje od Systemu Zarządzania
Wydrukiem i Kosztami?
Odpowiedź:
Wszystkie wymagane przez Zamawiającego funkcje i reguły opisane są w Załączniku2C – pozycja
047 punkt 5 „Funkcjonalność systemu wydruków”.
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Pytanie nr 20:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 5:
Czy zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozdystrybuowania sterowników na pomocną Polis GPO,
czy tylko i wyłącznie dostarczenia odpowiednich sterowników?
Odpowiedź:
Zamawiający Wymaga dostarczenia sterowników, które można rozdystrybuować za pomocą
mechanizmów GPO.
Pytanie nr 21:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 5:
Czy funkcjonalność: Tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością
grupowania na jednostki organizacyjne dotyczy możliwości generowania raportu w podziale na
jednostki organizacyjne?
Odpowiedź:
Tak, zapis dotyczy funkcji raportowania w podziale na jednostki organizacyjne.
Pytanie nr 22:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 5:
Autoryzacja użytkownika na urządzeniu wielofunkcyjnym powoduje odblokowanie panelu
urządzenia, dzięki czemu użytkownik może wykonywać prace drukowania, kopiowania i
skanowania. Nie ma możliwości spersonalizowania ustawień dla poszczególnego użytkownika.
Istnieje możliwość spersonalizowania ustawień poszczególnych urządzeń. Czy Zamawiający
zaakceptuje takie rozwiązanie?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga personalizacji ustawień urządzenia definiowanej przez system druku
podążającego zgodnie z zapisem w załączniku 047: Po pozytywnej weryfikacji użytkownika, na
panelu urządzenia pojawiają się spersonalizowane ustawienia z konkretnymi prawami dla każdego
użytkownika.
Zamawiający nie akceptuje zaproponowanego rozwiązania w postaci personalizacji ustawień
poszczególnych urządzeń.
Pytanie nr 23:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 5:
Czy definiowanie ceny dla zeskanowanego dokumentu jest konieczne, skoro skanowanie nie
generuje kosztów (pomijając trudne do zdefiniowania koszty związane z eksploatacją urządzenia)?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Zamawiający zastępuje zapis z załącznika nr 2C do SIWZ, poz. 047, punkt 5 „Funkcjonalność
systemu wydruku”:
- Możliwość definiowania cen dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i skanowania.
Następującym zapisem:
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- Możliwość definiowania cen dla wszystkich opcji drukowania i kopiowania.
Pytanie nr 24:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 5:
System monitoruje i zlicza wszystkie wydrukowane prace na urządzeniach wielofunkcyjnych w
obrębie wydruku podążającego i bezpiecznego. System nie sygnalizuje, czy ta sama praca została
ponownie wydrukowana. Istnieje możliwość odfiltrowania prac znajdujących się w bazie danych
systemu – jedna z opcji klienta raportowego – i na tej podstawie zweryfikować, czy praca była
ponownie drukowana. Czy takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Zamawiający zastępuje zapis z załącznika nr 2C do SIWZ, poz. 047 punkt 5 „Funkcjonalność
systemu wydruku”:
Wgląd w pełną historię pracy na liście wydruków z informacją o tym kiedy wydruk był realizowany
pierwszy raz, ile stron zostało zliczone i na jakiej maszynie oraz o ponownych wydrukach tej pracy
przez użytkownika.
Następującym zapisem:
Wgląd w pełną historię pracy na liście wydruków z informacją o tym kiedy wydruk był realizowany
pierwszy raz, ile stron zostało zliczone i na jakiej maszynie.
Pytanie nr 25:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie od pkt nr 8:
System nie przewiduje integracji z AD Zamawiającego na poziomie wymiany danych. Byłoby to
zbyt ryzykowne i w związku z tym system ogranicza się tylko i wyłącznie do odczytu danych
wskazanych na etapie konfiguracji. Czy takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez
Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o doprecyzowanie oczekiwań odnośnie wymienionych informacji.
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuję jednostronną komunikację danych z AD (odczyt danych z systemu AD).
Pojęcie integracji systemu AD z systemem druku podążającego Zamawiający rozumie jako bieżący
odczyt aktualnego stanu usługi AD.
Zamawiający zwraca uwagę na min. następujący zapis z załącznika 047:
- Stworzy na podstawie danych z Active Directory książkę adresową. Książka będzie automatycznie
się aktualizować na podstawie zmian zaistniałych w systemie Active Directory.
Pytanie nr 26:
Pytania dotyczące Oprogramowania do zarządzania drukiem – System wydruku podążającego
(Załącznik 2C – tabela 047). Pytanie do pkt nr 8:
Czy Zamawiający udostępni wykonawcy zdalny dostęp po zakończeniu wdrożenia systemu? Takie
rozwiązanie znacznie skróci czas obsługi zgłoszeń związanych ze środowiskiem wydruku.
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis:
Ze względów bezpieczeństwa wyklucza się wsparcie zdalne z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
komunikacyjnych.
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Pytanie nr 27:
W szczegółowym opisie zamówienia w części B – sprzęt audiwizualny i nagłaśniający wraz z
oprogramowaniem, wskazano instalację przy:
Projektorze do tablicy interaktywnej (wyposażenie sali konferencyjnej B)
Głowicach ruchomych do efektów wizualnych (wyposażenie Sali konferencyjnej A)
Czy należy rozumieć, że w przypadku pozostałych urządzeń z zakresu tej części (projektory,
ekrany ramowe, głośniki do rozbudowy nagłośnienia, elementy do rozbudowy miksera audio,
akcesoria do rozbudowy nagłośnienia) wymagana jest tylko dostawa i podłączenia przy pomocy
opisanych kabli?
Prosimy o dokładne określenie jakie urządzenia będą wymagały instalacji trwałej (nie wyłącznie
podłączenia i uruchomienia). Dodatkowo prosimy o podanie jakie należy przewidzieć akcesoria do
instalacji trwałej oraz sposób wykonania okablowania (długości kabli, sposób prowadzenia
okablowania) jeśli będzie potrzebne.
Odpowiedź:
W przypadku pozostałych urządzeń Zamawiający zgodnie z opisem SIWZ wymaga tylko dostawy.
Instalacji trwałej będą wymagać tylko projektor do tablicy interaktywnej oraz głowice ruchome do
efektów wizualnych.
Projektor jest rozbudową istniejącej tablicy interaktywnej wyposażonej w dedykowane ramie do
jego zamontowania – potrzebne są standardowe akcesoria identyczne jak w dedykowanym
projektorze.
Głowice ruchome zostaną zamontowane na istniejących uchwytach do lamp oświetleniowych,
gniazda podłączeniowe są wyprowadzone przy uchwytach. Zgodnie z SIWZ nie ma konieczności
budowy dedykowanego okablowania. Wymagane są standardowe kable przyłączeniowe i
obejmy/uchwyty mocujące.
Pytanie nr 28
W przypadku instalacji projektora do tablicy interaktywnej (wyposażenie sali konferencyjnej B)
prosimy o podanie czy Zamawiający posiada już uchwyt do projektora. Jeśli nie, to jakiego rodzaju
uchwyt należy przewidzieć?
Odpowiedź:
Tak, tablica jest zaopatrzona w standardowy uchwyt/ramię do opisanego modelu urządzenia.
Pytanie nr 29:
W przypadku instalacji głowic ruchomych do efektów wizualnych (wyposażenie Sali konferencyjnej
A) prosimy o podanie na jakiej wysokości będą montowane urządzenia oraz czy Zamawiający
posiada już uchwyty do montażu i kable DMX? Jeśli nie, to jakiego rodzaju uchwyty i kable należy
przewidzieć?
Odpowiedź:
Urządzenia będą montowane na wysokości około 6 metrów. Montaż do istniejących uchwytów
naściennych z lampami oświetleniowymi. Przy uchwytach wyprowadzone są dedykowane do
rozbudowy gniazda DMX.
Pytanie nr 30:
Czy Zamawiający oczekuje dostawy 4 sztuk głowic ruchomych do efektów wizualnych(wyposażenie
Sali konferencyjnej A) oraz jednej sztuki oprogramowania do sterowania oświetleniem?
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Odpowiedź:
Tak, zamawiający zgodnie z opisem oczekuje dostawy 4 sztuk głowic ruchomych do efektów
wizualnych oraz jednej sztuki oprogramowania umożliwiającego sterowanie oświetleniem zgodnie
z wymaganiami SIWZ.
Pytanie nr 31:
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronei 13 w rozdziale IX w pkt. 2
zawarł następujące zapisy:
„Wykonawca, kalkulując cenę oferty, winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie celem
należnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także
wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz wszystkich załącznikach do niej,
w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, w tym koszt sprzętu, transportu, rozładunku
oraz instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.”
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis dotyczący instalacji „części B”i w
jakim zakresie ta instalacja ma być przeprowadzona dla poszczególnego sprzętu, projektorów itp.?
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 27
Pytanie nr 32:
Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o modyfikację wymagań, dotyczących części A, załącznik
018, Profesjonalne oprogramowanie do tworzenia grafiki rastrowej, pkt. 3 Licencje: „Zamawiający
wyklucza możliwość dostarczenia licencji abonamentowych i oprogramowania w „chmurze”.
Dostarczone licencje nie mogą wymagać ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.”
Jedyny produkt spełniający wymagania funkcjonalne, został wymieniony przez Zamawiającego
jako produkt referencyjny: Adobe Photoshop CS6 PL Win.
Niestety licencjonowanie Adobe zmieniło się i nie ma możliwości zakupu tego oprogramowania w
licencji bezterminowej niegraniczonej abonamentem.
Jedyny na rynku produkt spełniający wymagania funkcjonalne to Adobe Photoshop CC PL Win,
który jest licencjonowany na podstawie rocznej odnawialnej subskrypcji oraz wykorzystującej
działanie oparte na „chmurze” (praca nad projektami odbywa się oczywiści lokalnie, na dysku
użytkownika).
Prosimy zatem o możliwość dopuszczenia oprogramowania na licencji abonamentowej i
oprogramowania w „chmurze” oraz określenie na jak długi okres ma być wykupiona subskrypcja?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej zmiany SIWZ:
Zamawiający zastępuje zapis z załącznika nr 2A do SIWZ, poz. 018 część „Profesjonalne
oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej”, pkt 3 „Licencje” o treści:

Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia licencji abonamentowych i oprogramowania w
„chmurze”. Dostarczone licencje nie mogą wymagać ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych kosztów.
na następujący zapis:
Zamawiający wyklucza możliwość dostarczenia licencji abonamentowych i oprogramowania w
„chmurze”. Dostarczone licencje nie mogą wymagać ponoszenia przez Zamawiającego
dodatkowych kosztów.
W przypadku braku możliwości zakupu na rynku oprogramowania w wersji bez
abonamentowej zamawiający dopuszcza dla tego oprogramowania możliwość dostarczenia
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oprogramowania w wersji abonamentowej. Okres wykupionej przez Wykonawcę dla
Zamawiającego subskrypcji musi wynosić minimum 2 lata.
Pytanie nr 33:
Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji producenta (w miejscu instalacji) na
zaoferowany sprzęt potwierdzoną oryginalnymi kartami gwarancyjnymi producenta. W przypadku
części wymaganego sprzętu niemożliwym jest spełnienie tego warunku ponieważ gwarancja
producenta jest krótsza od wymaganej i nie ma możliwości jej rozszerzenia (np. UBIQUITI UNIFI
UAP PRO DUAL BAND – gwarancja producenta 24 m-ce bez możliwości rozszerzenia, gwarancja
door-to-door zamiast wymaganej na miejscu u klienta lub w przypadku dysków twardych nie ma
kart gwarancyjnych wydawanych przez producentów, to samo dotyczy podzespołów
komputerowych składających się np. na stację roboczą) oraz nie jest to gwarancja świadczona w
miejscu instalacji, dodatkowo znaczna cześć producentów ni wydaje swoich oryginalnych kart
gwarancyjnych (gwarancja jest rozpatrywana w punktach serwisowych u dystrybutorów na
podstawie dokumentu zakupu). W związku z tym proszę o zmianę zapisów z uwzględnieniem
okoliczności powyżej np. na treść:
„Minimum 36 miesięcy dla firm i instytucji, w miejscu instalacji. Czas naprawy – do końca
następnego dnia roboczego.
Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez Wykonawcę lub organizację
serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług
serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski”
„Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być objęte gwarancja potwierdzoną przez
karty gwarancyjne”
Odpowiedź:

Pytający niewłaściwie interpretuje zapisy w punktach dotyczących gwarancji i pochodzenia
sprzętu.
Nie ma zapisu „Zamawiający wymaga minimum 36 m-cy gwarancji producenta (w miejscu
instalacji) na zaoferowany sprzęt potwierdzona oryginalnymi kartami gwarancyjnymi
producenta.” – są dwa oddzielne zapisy „Minimum 36 miesięcy dla firm i instytucji, w miejscu
instalacji.” oraz zapis „Elementy, z których zbudowane jest urządzenie muszą być objęte
gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.”
W przypadku jeżeli dla producenta odpowiednikiem karty gwarancyjnej jest dowód zakupu to
należy go dostarczyć.
Pytanie nr 34:
Prosimy o uściślenie ilości urządzeń dla punktu 046 system oświetlenia dla części B: Sprzęt
audiowizualny i nagłaśniający wraz z oprogramowaniem. Czy Zamawiający wymaga 4 kpl., czy 16
kpl. Urządzeń głowica ruchoma + oprogramowanie z interfejsem?
Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem 2B do SIWZ pozycja 046 Zamawiający określił „Wymagana ilość 4
sztuki”
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Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej
modyfikacji treści SIWZ:
1) W Załączniku nr 2A do SIWZ, pozycja 005, pkt.5 „Skalowalność rozwiązania”
zapis:
Liniowa skalowalność parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez możliwość
dodawanie kolejnych kontrolerów.
Możliwość obsłużenia co najmniej 192 dysków wewnętrznych po rozszerzeniu przez dodaniu
kolejnych kontrolerów.
otrzymuje brzmienie:
Liniowa skalowalność parametrów wydajnościowych zasobów dyskowych poprzez możliwość
dodawanie kolejnych półek dyskowych.
Możliwość obsłużenia co najmniej 192 dysków wewnętrznych po rozszerzeniu przez dodaniu
kolejnych półek dyskowych.
2) W Załączniku nr 2A do SIWZ, pozycja 005, pkt.17„Zarządzanie grupami dyskowymi oraz
dyskami logicznymi”
zapis:
Możliwość dynamicznego zwiększania oraz zmniejszania pojemności woluminów logicznych
oraz wielkości grup dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu
dodanych.
Możliwość definiowania woluminów logicznych.
otrzymuje brzmienie:
Możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych oraz wielkości grup
dyskowych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych.
Możliwość definiowania woluminów logicznych.
3) W Załączniku nr 2A do SIWZ, pozycja 005, pkt.19„Zarządzanie usługami macierzy”
zapis:
Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe
monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych.
Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba
operacji I/O dla interfejsów, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN). Wymaga się, aby
macierz była wyposażona w odpowiednie bezterminowe licencje do obsługi ww.
funkcjonalności.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą.
otrzymuje brzmienie:
Zarządzanie macierzą z poziomu pojedynczego interfejsu graficznego. Wymagane jest stałe
monitorowanie stanu macierzy oraz możliwość konfigurowania jej zasobów dyskowych.
Monitorowanie wydajności macierzy według parametrów takich jak: przepustowość oraz liczba
operacji I/O dla interfejsów, grup dyskowych, dysków logicznych (LUN) lub według
parametrów: liczby operacji I/O dla danych na kontrolerach RAID i wirtualnych dyskach.
Wymaga się, aby macierz była wyposażona w odpowiednie bezterminowe licencje do obsługi
ww. funkcjonalności.
Macierz musi umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą.
4) Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-5/15
„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz
z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Oferta w zakresie części: …………………
Nie otwierać przed dniem 09.04.2015 r., godz. 11:15

12

5) Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice,
al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 09.04.2015 r. do godz. 11:00.
6) Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2015 r. o godz. 11:15 w Muzeum Śląskim
w Katowicach, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.

Działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść
ogłoszenia o zamówieniu, przekazując do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza
jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.

Załączniki:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty
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