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 Nr postępowania: 

UCKWUM.262.051.2020 

Warszawa, dnia 02 marca 2020 roku 

 

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie Przetargu 

Nieograniczonego poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, na zadanie 

pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz rozbudowa środowiska terminalowego. 

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ – nr 1 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – zwanej dalej „Ustawą”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zwanej dalej „SIWZ”.  

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Treść pytania nr 1: 

Część nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 

Procesor 

Czy Zamawiający dopuści Procesor w architekturze x86_64, 6-rdzeniowy, o bazowym taktowaniu nie 

mniejszym niż 3GHz, min. 9MB cache, ze zintegrowaną grafiką, TDP maks. 65W, ze sprzętowym 

wsparciem wirtualizacji (VT-x lub AMD-V), osiągający w teście PassMark CPU Mark dostępnym na 

stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik nie mniejszy niż 10500 punktów? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Treść pytania nr 2: 

Część nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 

Interfejsty  

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne komputer posiadający: 

Wbudowane porty: 

z przodu obudowy min.: 

2 x USB3.1 Gen 2, 

3 x USB3.1 Gen 1, 
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z tyłu obudowy min.: 

4 x USB, 

1 x port sieciowy RJ-45, 

1 x port szeregowy RS-232, 

1 x VGA, 

2 x DP 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Treść pytania nr 3: 

Część nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 

Płyta główna i funkcje BIOS 

Czy Zamawiający dopuści system BIOS pozwalający na: 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

- wersji BIOS, 

- nr seryjnym komputera bez daty jego wyprodukowania 

- ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

- pojemności zainstalowanego dysku twardego 

- rodzajach napędów optycznych 

- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

- kontrolerze audio 

? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Treść pytania nr 4: 

Część nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 

Zasilacz 

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dysponujące zasilaczem Energooszczędnym o mocy nie większej 

niż 180W oraz sprawności na poziomie min. 85% 

Czy Zamawiający dopuści w zestawie przewód zasilania C13, 230V, 1,8m, europejski? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapis SIWZ i nadaje następujące brzmienie: 

Zasilacz 

Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 

50/60Hz prądu zmiennego, o sprawności 85%  

(80 Plus Bronze), z aktywnym PFC 

TAK  

W zestawie przewód zasilania C13, 230V, min. 1,8m, 

europejski 
TAK  
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Treść pytania nr 5: 

Część nr 3 – Komputery typu AIO 

Zasilacz 

Czy Zamawiający dopuści zasilacz energooszczędny o mocy max 150W pracujący w sieci 230V 50/60Hz 

prądu zmiennego, o sprawności min. 90%? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapis SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie: 

Zasilacz 

Zasilacz o mocy max. 150W pracujący w sieci 230V 

50/60Hz prądu zmiennego, o sprawności min. 90% 
TAK  

W zestawie przewód zasilania C13, 230V, min. 1.8 m, 

europejski 
TAK  

 

Treść pytania nr 6: 

Część nr 4 – Komputery przenośne 

Procesor 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne procesor o taktowaniu 1,3 do 3,9 GHz? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 

 

Treść pytania nr 7: 

Czy Zamawiający w związku z problemami w dostawach sprzętu komputerowego i akcesoriów 

elektronicznych na skutek rozprzestrzeniania się koronowirusa prosimy o wydłużenie terminu realizacji  

umowy do 30 dni dla części 1,2,3 oraz uwzględnienie w umowie w § 11.  p. 3) zmiany terminu realizacji 

zamówienia również z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zmienia Rozdział IV SIWZ – termin wykonania zamówienia, który przyjmuje 

następujące brzmienie: 

Części nr 1 – Terminale z licencjami - 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, 

Części nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 - 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia 

umowy, 

Części nr 3 – Komputery typu AIO - 31 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy, 

Części nr 4 – Komputery przenośne - 31 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

Treść pytania nr 8: 

Część nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 

Karta dźwiękowa – Zamawiający wymaga: Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym 

panelu obudowy  - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie: Porty słuchawek i mikrofonu na przednim 

panelu oraz 1 wyjście audio out na tylnim panelu ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. 
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Treść pytania nr 9: 

Część nr 3 – Komputery typu AIO 

Płyta główna i funkcje BIOS - Zamawiający wymaga: Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

odczytania z BIOS informacji o: 

rodzajach napędów optycznych  -  Czy Zamawiający dopuści komputery bez możliwości odczytania  

z BIOS informacji o rodzaju napędu optycznego? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że … 

Zamawiający zmienia zapis SIWZ i nadaje mu następujące brzmienie: 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o: 
• wersji BIOS, 
• nr seryjnym komputera 
• ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami 

RAM, 
• typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, 

wielkości pamięci cache L2 i L3, 
• pojemności zainstalowanego dysku twardego 
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

TAK  

 

Informacje uzupełniające 

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia Publicznego.  

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert. 

 

Nowy termin składania ofert upływa dnia 05 marca 2020 roku o godz. 10:45. 

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 marca 2020 roku o godz. 11:00 

 

Sposób składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

 


