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Egz. pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na:  „Zakup i  dostawa  stanowisk  komputerowych  dla  KWP Katowice  i  jednostek
podległych” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących
wyjaśnień:

Pytanie nr 1: W załączniku  3a  do SIWZ Zamawiający  wyspecyfikował  minimalne  wymagania  dot.  oferowanego
sprzętu komputerowego. Ponieważ określone wymagania mogą być spełnione tylko przez jednego producenta sprzętu
komputerowego zwracamy się z następującym pytaniem:
Proszę zatem o wyjaśnienie - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputerów światowego producenta
posiadające następujące rozwiązania:
1. Płyta główna 1x PCIex16 pełnej wysokości, 1x PCIe x1 pełnej, 4x USB 3.0 (w tym dwa wyprowadzone na przedni
panel), 4x USB 2.0, 3x złącza SATA III
2. Zasilacz: o sprawności min. 85% przy 50% obciążeniu. Oferowany zasilacz musi znajdować się na stronie 80 plus
(http://www.plugloadsolution.com/80PlusPowerSupplies.aspx). Wraz z kabel zasilający 230V
Powyższe zmiany nie wpływają na ergonomię oraz jakość zaoferowanego sprzętu,  dla użytkownika końcowego są
właściwie  nieodczuwalne  w  jego  bieżącej  pracy.  Jednakże  są  niezbędne  do  tego  aby  móc  zaoferować  Państwu
konkurencyjne rozwiązania dostępne na rynku a odpowiadające jakości wyspecyfikowanego sprzętu.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  1: Zamawiający  informuje,  że nie  wyraża  zgody  na  zmianę  minimalnego  parametru
dotyczącego ilości portów SATA III. Jak wynika z wiedzy Zamawiającego szereg producentów płyt głównych posiada
w swojej ofercie płyty główne wyposażone w 4 porty SATA. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dokonuje
modyfikacji zapisów dot. zasilacza, Zamawiający wymaga złącza o standardzie ATX12v 2.x.

Pytanie nr 2: W rozdziale  IV pkt  B  18:  Zamawiający  wymaga aby  był  dostarczony raport z  badań  WHQL,  czy
Zamawiający dopuści wydruk strony dla danego modelu komputera?
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż dopuści wydruk strony dla danego modelu komputera.

Pytanie nr 3: W opisie przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny 1, zamawiający wymaga obudowy SFF, oraz 1
PCIe  x16  pełnej  wysokości,  (nie  mieszczącej  się  w  tak  małych  obudowach),  proszę  o  wyjaśnienie  rozbieżności
wymaganych parametrów.
Odpowiedź  na  pytanie  nr  3: Zamawiający  informuje,  iż  modyfiuje  zapisy  załącznika  nr  3a  do  SIWZ
z dotychczasowych:  „Płyta  główna  1x  PCIex16  pełnej  wysokości,  1x  PCIe  x1  pełnej,  4x  USB  3.0  (w tym  dwa
wyprowadzone  na  przedni  panel),  4x  USB  2.0,  4x  złącza  SATA  III”  na  „Płyta  główna  1x  PCIex16  pełnej
prędkości/przepustowości, 1x PCIe x1, 4x USB 3.0 (w tym dwa wyprowadzone na przedni panel), 4x USB 2.0, 4x złącza
SATA III”.

Zmodyfikowany załącznik nr 3a do SIWZ – specyfikacja techniczna stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Wyk. 1 egz. M.K.
zamieszczona na stronie internetowej KWP Katowice


