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                     Gmina Dąbrowa Białostocka 
 

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017 

www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl 
 

 

Dąbrowa Białostocka, 29 czerwiec 2022 r. 

BRG. 271.21.2022 

ID postępowania - 630896 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu 

komputerowego, urządzeń biurowych, serwera, urządzeń sieciowych i oprogramowania 

w ramach realizacji konkursów grantowych „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z 

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 

 

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 

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

informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego (dotyczących części 1, pkt 3 Drukarka kodów 

kreskowych): 

 

Pytanie nr 1 

Pytanie dotyczy części 1, drukarka kodów kreskowych. 

Wymagane minimalne parametry określające grubość etykiety to według Zamawiającego 0,075 

- 0,19 mm. Wartości podawane na różnych stronach internetowych są rozbieżne. Jednak według 

producentów, żadna drukarka nie spełnia wymaganych wartości. 

Czy zamawiający dopuści grubość etykiety: 0,076 mm do 0,19 mm? 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, że dopuści grubość etykiety 0,076 mm do 0,19mm. 

 

 

Pytanie nr 2 

Czy zamawiający zaakceptuję drukarkę kodów kreskowych z części pierwszej posiadającą 

pamięć: flash 4 MB; SDRAM 8 MB? 
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Niektóre sklepy internetowe błędnie podają wartości pamięci: flash 8 MB; SDRAM 8 MB. 

Jednak po weryfikacji danych technicznych u producenta okazuje się, że drukarki nie spełniają 

wymaganych parametrów minimalnych. 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający zaakceptuje drukarkę kodów kreskowych posiadającą pamięć: flash 4MB; 

SDRAM 8 MB. 

 

 

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego (dotyczących części 2, pkt 2 i 3 UTM): 

 

Pytanie nr 3 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia w poniższym 

zakresie : 

 

dotyczy: część 3 - UTM - 1 szt i UTM - 2 szt. 

 

filtr dostępu do stron www - "urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL 

dodawanych przez administratora" 

 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które nie jest limitowane pod względem dodanych 

adresów URL do kategorii jednak sama ilość kategorii była limitowana? 

 

raportowanie - "w ramach podstawowej licencji Zamawiający powinien otrzymać możliwość 

korzystania z dedykowanego systemy zbierania logów i tworzenia raportów w postaci 

wirtualnej maszyny" 

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania z możliwością rozbudowy o dedykowany system 

zbierania logów i tworzenia raportów? 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania, które nie jest limitowane pod względem 

dodanych adresów URL do kategorii. 

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązania z możliwością rozbudowy o dedykowany 

system zbierania logów i tworzenia raportów. 
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