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Nr pisma: BZP.271-0019/003/2011

dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Dostawa  sprzętu  teleinformatycznego  w  ramach  realizacji  projektu  pt.:  „Ochrona 
najbiedniejszych  mieszkańców  Gminy  Swarzędz  przed  wykluczeniem  cyfrowym  –  Etap  II” 
Działanie 8.3 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”.

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:
Na stronie 22 SIWZ Zamawiający definiuje wymagania odnośnie płyty głównej Komputera 
zintegrowanego wymagając między innymi:
[...] Posiadające wbudowane sprzętowe urządzenie do zarządzania i monitorowania pracy 
poszczególnych podzespołów komputera, pozwalające na diagnostykę elementów przy 
wyłączonym komputerze."
Opisana funkcjonalność jest stosowana w urządzeniach klasy serwerowej i nie jest spotykana 
w sprzęcie klasy domowej Rezygnacja z powyższego wymagania pozwoli zastosować 
Komputery zintegrowane o znacznie.
W związku z powyższym – pytamy czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym płyta 
główna nie będzie posiadała wbudowanego sprzętowego urządzenia do zarządzania i 
monitorowania pracy poszczególnych podzespołów komputera, pozwalającego na diagnostykę 
elementów przy wyłączonym komputerze?

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza  rozwiązanie, w którym płyta główna nie będzie posiadała 
wbudowanego sprzętowego urządzenia do zarządzania i monitorowania pracy poszczególnych 
podzespołów komputera, pozwalającego na diagnostykę elementów przy wyłączonym 
komputerze
 
Pytanie 2:
Czy Zamawiający oczekuje jedynie dostawy urządzeń wymienionych w SIWZ czy także ich 
fizycznego montażu oraz uruchomienia i konfiguracji w sieci Zamawiającego? Jeżeli tak to 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania doszczegóławiające:
1.Jakie będą warunki do montażu poszczególnych AP i radiolmii (miejsca montażu, wysokość, 
itp.)?
2. Czy w gestii Wykonawcy będzie także doprowadzenie okablowania sygnałowego i 
zasilającego? Jeżeli tak to prosimy o podanie orientacyjnych odległości.
3.Czy Zamawiający wymaga także wizowania radiolinii?
4.Czy Zamawiający wymaga konfiguracji i uruchomienia urządzeń do pracy jako spójny system 
oraz czy wymaga integracji z istniejącą infrastrukturą sieciową? Jeżeli tak, to prosimy o 
podanie zakresu integracji wraz z krótkim opisem sieci Zamawiającego.
5.Czy Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia środowiska Actiue Directory na 
dostarczanym serwerze?
6. Czy Zamawiający wymaga instalacji systemu operacyjnego wraz z podłączeniem do Active 
Directory na oferowanych Laptopach i Komputerach zintegrowanych 
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Odpowiedź:
ad 1.  AP będą montowane na istniejących słupach słupach, masztach  i fasadach budynków 
Zamawiającego na wysokościach do 10 -12 m. Radiolinie na masztach znajdujących się na 
dachach budynków Zamawiającego maszty do 5m.

Ad 2 Wykonawca  ma wykonać przyłączenie AP i Radiolinii do zasilania i sieci transmisyjnej za 
pomocą kabli  UTP (max 20m) w każdej z lokalizacji. Miejsca przyłączenia kabli zasilających 
zapewnia Zamawiający.

Ad 3. Zamawiający wymaga pełnego uruchomienia łącz radioliniowych wraz z wykonaniem 
wizowania anten oraz testów wydajnościowych.

Ad 4. Całość urządzeń sieciowych musi zostać uruchomiona jako spójny system w 
infrastrukturze Zamawiającego. Obecnie Zamawiający posiada kilku-nastowęzłową sieć 
IP/MPLS, która jest wykorzystywana jako szkielet dla systemów monitoringu miejskiego, 
systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu SWARMAN oraz do łączności pomiędzy 
jednostkami Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Zamawiający wymaga pełnej integracji nowo 
dostarczanych przełączników MPLS z istniejącą siecią (będzie to wymagało także rekonfiguracji 
istniejących przełączników). Całość uruchomienia musi pozostać bez wpływu na obecnie 
uruchomione usługi. Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w pracy sieci podczas 
dokonywania rekonfiguracji.

Ad 5. Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia środowiska Active Directory na 
dostarczanym serwerze.

Ad 6. Zamawiający wymaga instalacji systemów operacyjnych oraz podłączenia do Active 
Directory wraz z konfiguracją odpowiednich polityk i uprawnień.

Pytanie 3:
Na stronie 23 SIWZ Zamawiający stawia wymagania dla Komputera zintegrowanego, między 
innymi wymaganie jest:
„Pamięć 4GB (1066MHz DDR2,) w modułach po 2GB Gniazda pamięci Owa gniazda w tym 
jedno wolne"
W związku z powyższym pytamy czy Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie gdzie 
urządzenie będzie posiadać dwa Gniazda pamięci, każde wyposażone w moduł 2GB?

Odpowiedź:
Zamawiający uzna za równoważne rozwiązanie gdzie urządzenie będzie posiadać dwa gniazda 
pamięci, każde wyposażone w moduł 2GB.

Zamawiający w związku z powyższymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w celu możliwości uwzględnienia powyższych wyjaśnień przez Wykonawców w 
składanych  ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 27.07.2011r. do godz. 10:00 (Biuro 
Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2011r. o 
godz. 10:30 w pokoju 410.

...........……………………………
(podpis kierownika Zamawiającego)
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