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Dzień dobry
W związku
o wyjaśnienie

z prowadzonym
treści SIWZ

postepowaniem

Zamawiający
w treści SIWZ w zadaniu
w zapisie wymagania
dodatkowe
:
,,Mechanizm
peryferyjnych
przechowujących

DT.270.2.3.2019

nr 4,5

orz 6 opisuje

wyłączania
portów USB musi umożliwiać
sterujących
z jednoczesnym
wyłączaniem
dane użyteczne"

zwracamy

wygania

możliwość
możliwości

(wyjaśnienia)

Zamawiająceqo

w przedmiotowej

kwestii

funkcjonalności

pracy
pracy

Powyżej
opisana funkcjonalność
wskazuje jednoznacznie
wskazuje
jakim jest Lenovo, zatem prosimy o wykreślenie
powyższego
zapisu
sprzętu innych producentów,
pozwoli to na zwiększenie
konkurencyjności

Stanowisko

się z prośba

urządzeń
urządzeń

na producenta
i dopuszczenie
ofert.

jest następujące:

Zamawiający
określając
funkcjonalność
opisaną w wymaganiach
dodatkowych
miał
na celu uzyskanie
odpowiedniego
poziomu
bezpieczeństwa
dostępu
do danych
z
jednoczesnym
uproszczeniem
zasad konfiguracji
jednostek
typu AiO. Funkcjonalność
opisana
w wymaganiach
dodatkowych
dotyczy oprogramowania
układowego,
które
może być zastosowane
przez wielu producentów
sprzętu komputerowego.
Zamawiający
podtrymuje
zapisy SIWZ.

Zespól

Skladnic

Lasów Państwowych,

ul. Wojska

Polskiego

14 9, 73-110 Stargard

tel.: +48 91 57718 32, fax: +48 91 577 28 99, e-mail: zsstargard@szczecin.Iasy.gov.p%

www.lasy.gov.pl

Zamawiający

że

graficznej,
Czy

w treści SIWZ w zadaniu 8 notebook 14" opisuje
DVI .
posiadany notebook musi posiadać złącze
dopuści

zamawiający

urządzenie

wyposażone

w port: HDMI,

w wydajności

VGA,

karty

USB typ C z

DP ?

Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiająceqo

w przedmiotowej

kwestii

jest następujące:

USB typ C z
w port HDMI,VGA,
wyposażone
dopuści urządzenie
Tak, Zamawiający
dodatkowe.
w pozycji wymagania
opisanych
warunków
spełniania
DP z zastrzeżeniem
w co najmniej dwa złącza USB
Oznacza to, że notebook musi być wtedy wyposażony
danych z karty
typu C gdzie jeden port USB-C będzie uźyty na potrzeby transmisji
z pozostałych
graficznej a drugi port USB-C będzie użyty na potrzeby transmisji danych
dane przez złącze USB-C.
które mogą transmitować
urządzeń,

Pytanie

nr 52

W Załączniku
części dotyczącej
zawarł wymóg:
Typskanera:
skanowanie

w
Zamówienia,
Opis Przedmiotu
Szczegółowy
nr 7 stanowiącym
EZD typ 2 Zamawiający
zadania 53 c) Skaner biurowy dokumentów

SkanerzautomatycznympodajnikiemdokumentówADForaz
płaskie

układów
dwóch
wymaga
Zamawiający
OPZ
części
w dalszej
jednoczes;nie
dokumentów.
skanowania
jednoprzebiegowego
dwustronnego
a także
optycznych
właśnie dwóch
używają
ADF
podajnika
z
skanowania
do
Skanery jednoprzebiegowe
ma
skanerów
nie
rynku
na
Według najlepszej naszej wiedzy
układów optycznych.
dwustronnego (duplex)
skanowania
jednoprzebiegowego
realizujących
dokumentowych
Do
optycznych.
układów
dwóch
z szyby za pomocą tylko
skanowania
oraz dodatkowo
jest bowiem oddzielny układ optyczny płaskiego wykorzystywany
modułu skanowania
w tym wypadku

trzeci.

tego parametru.
o doprecyzowanie
Prosimy zatem Zamawiającego
moduł skanowania
był również
aby do skanera dołożony
wymaga
Czy Zamawiający
- w tym przypadku
układ optyczny?
trzeci
który stanowiłby
(szyba),
płaskiego
trzech układów optycznych
powinien zawrzeć wymóg posiadania
Zamawiający
zapis w OPZ miał na myśli chęć zakupienia
powyższy
zawierając
- Czy też Zamawiający
rozbudowania
ich późniejszego
możliwość
ADF posiadających
skanerów z podajnikiem
o dodatkowy

Stanowisko

moduł

skanowania

(wyjaśnienia)

płaskiego

Zamawiająceqo

(szyba)?

w przedmiotowej

zapis w OPZ
powyższy
zawierając
Zamawiający
możliwość
posiadających
ADF
skanerów z podajnikiem
płaskiego (szybę)
moduł skanowania
o dodatkowy

2

kwestii

jest następujące:

miał na myśli chęć zakupienia
rozbudowania
ich późniejszego

Pytanie

nr 53

Dot. Zadanie
53.
- Czy Zamawiający

dopuści

składanie

Jednocześnie
skanowania

ofert na szczelinowy
skaner dokumentów
z
dokumentów
ADF bez skanera
płaskiego(szyby)
?.w tym wypadku
skaner ten posiada jeden układ optyczny
z możliwością
w trybie duplex z podajnika
ADF

Stanowisko

(wyjaśnienia)

automatycznym

podajnikiem

Zamawiający

dopuszcza

automatycznym

rozbudowania

w przedmiotowej

składanie

ofert
dokumentów

podajnikiem

późniejszego

Pytanie

Zamawiająceqo

o dodatkowy

na

jest następujące:

szczelinowy
ADF

moduł

kwestii

skaner
posiadających

skanowania

płaskiego

dokumentów
możliwość
(szybę).

nr 54

Szczegółowy
obrazu i zdjęć

opis przedmiotu
do ortofotomapy.

zamówienia

- zadanie

51 oprogramowanie

do obróbki

Według
wiedzy Wykonawcy
na rynku nie ma oprogramowania
które spełnia
poniższą
specyfikację
w pełni,
w związku
z tym
Wykonawca
zwraca
się z prośbą
do
zamawiającego
o informacje
czy dopuszcza
oprogramowanie
które nie posiada funkcji:
,,możliwość
AUTOMATYCZNEGO
odszukania
i pomiaru fotopunktów
na zdjęciach".
Stanowisko

(wyjaśnienia)

Zamawiająceąo

w przedmiotowej

kwestii

jest następujące:

Zamawiający
dopuszcza
oprogramowanie
AUTOMATYCZNEGO
odszukania
i pomiaru

które nie posiada
funkcji:
fotopunktów
na zdjęciach".

Niniejsza

częścią

SIWZ.

składania

ofert.

zmiana

Zamawiający

staje

się integralna

nie przedłuża

terminu

Zamawiający

3

,,możliwość

