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Katowice 03.09.2020r. 

 

  

 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie p.n. „Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego”, nr rej.: DZP.381.064.2020.DW. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1 i nr 2) - Płyta główna  

Zamawiający wymaga: Płyta główna wyposażona w 1 niezajęte złącze PCI Express x16 3 generacji oraz 3 niezajęte 

złącza PCI Express x1  

Czy Zamawiający dopuści komputer z trzema slotami PCIe generacji 3 w tym 1 x16, 1 x1, 1 x4? Zwracamy uwagę, iż 

wymagana ilość złącz PCI3 x1 z uwagi na ich ograniczenia nie jest stosowana w komputerach czołowych producentów.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów w konfiguracji nr 1 i nr 2, które są wyposażone w trzy 

niezajęte sloty: PCI Express x16 3 generacji, PCI Express x4, PCI Express x1. 

Pytanie 2: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1,2, 5) – System diagnostyczny  

Zamawiający wymaga:  

System wyposażony m.in. w funkcjonalność:  

- test procesora (min. cache), - test pamięci, - test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku 

zamontowania), - test magistrali PCIe, - test karty sieciowej, - test napędu optycznego  

- test urządzeń USB, - test dysku twardego  

System działający nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia. Wyżej wymieniona 

specyfikacja wskazuje oprogramowanie firmy Dell. Pozostali czołowi producenci komputerów stosują oprogramowanie 

diagnozujące najważniejsze komponenty komputera, takie jak pamięć, płyta główna. Z uwagi na powyższe prosimy o 

dopuszczenie:  

Wizualnego systemu diagnostycznego producenta działającego nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z 

systemem operacyjnym komputera umożliwiającego wykonanie diagnostyki następujących, a zarazem najbardziej 

kluczowych podzespołów:  

• wykonanie testu pamięci RAM  

• test dysku twardego  

• test monitora  

• test portów USB  

• test płyty głównej  

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych 

podzespołów komputera.  
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Odpowiedź: Wg wiedzy Zamawiającego oprogramowanie testujące co najmniej trzech Producentów spełnia podane 

wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby system diagnostyczny producenta oferowanego komputera był 

umieszczony na ukrytej partycji dysku systemowego i nie działał w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego 

uszkodzenia. Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania SIWZ.   

Pytanie 3: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracje nr 2, 3, 4) - Porty obudowy wbudowane  

Zamawiający wymaga:  

Tył obudowy: minimum 6 szt. portów USB w tym min. 4 szt. USB 3.1  

Czy Zamawiający dopuści komputery, które posiadają z tyłu obudowy 4 szt. USB 3.1?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów w konfiguracji nr 2 które są wyposażone z tyłu 

obudowy tylko w 4 szt. portów USB 3.1. Dla komputerów w konfiguracji nr 3 i 4 Zamawiający podtrzymuje wymagania 

SIWZ. 

Pytanie 4: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracje nr 2, 3, 4) - Obudowa  

Zamawiający wymaga:  

Obudowa otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, radełkowych 

bądź innego rodzaju wkręcanego zabezpieczenia)  

W konfiguracji nr 1 Zamawiający dopuszcza ww. śruby radełkowe. Zatem wnosimy o ich dopuszczenie również w 

konfiguracjach 2-4. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów w konfiguracji nr 2, których obudowa jest wyposażona 

w śruby radełkowe. Dla konfiguracji 3 i 4 ze względu na funkcjonalność użytkowania i przyszłą szeroką rozbudowę 

komputerów przez użytkowników Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

Pytanie 5: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3, 4) – System diagnostyczny  

Zamawiający wymaga:  

System wyposażony m.in. w funkcjonalność:  

- test procesora (min. cache), - test pamięci, - test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora (w przypadku 

zamontowania), - test magistrali PCIe, - test karty sieciowej, - test napędu optycznego  

- test urządzeń USB, - test dysku twardego  

System działający nawet w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia. Wyżej wymieniona 

specyfikacja wskazuje oprogramowanie firmy Dell. Pozostali czołowi producenci komputerów stosują oprogramowanie 

diagnozujące najważniejsze komponenty komputera, takie jak pamięć, płyta główna. Z uwagi na powyższe prosimy o 

dopuszczenie:  

Wizualnego systemu diagnostycznego producenta działającego nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z 

systemem operacyjnym komputera umożliwiającego wykonanie diagnostyki następujących, a zarazem najbardziej 

kluczowych podzespołów:  

• wykonanie testu pamięci RAM  

• test dysku twardego  

• test monitora  

• test portów USB  

• test płyty głównej  

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku uszkodzenia bądź błędów któregokolwiek z powyższych 

podzespołów komputera.  

Odpowiedź: Wg wiedzy Zamawiającego oprogramowanie testujące co najmniej trzech Producentów spełnia podane 

wymagania SIWZ. Zamawiający dopuszcza, aby system diagnostyczny producenta oferowanego komputera był 

umieszczony na ukrytej partycji dysku systemowego i nie działał w wypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego 

uszkodzenia. Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania SIWZ.     
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Pytanie 6: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracje nr 3, 4) - Porty obudowy wbudowane  

Zamawiający wymaga:  

Tył obudowy: minimum 6 szt. portów USB w tym min. 4 szt. USB 3.1  

Czy Zamawiający dopuści komputery , które posiadają z tyłu obudowy 2 x USB 2.0 i 2 x USB 3.1?  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza komputerów, które posiadają z tyłu obudowy tylko cztery porty USB: 2 x USB 

2.0 i 2 x USB 3.1. 

Pytanie 7: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracje nr 5) - Porty obudowy wbudowane  

Zamawiający wymaga:  

Tył obudowy: minimum 6 szt. portów USB 3.0  

Czy Zamawiający dopuści komputery, które posiadają z tyłu obudowy 2x USB 2.0, 4x USB 3.1 Gen 1?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów, które posiadają z tyłu obudowy porty 2x USB 2.0, 4x 

USB 3.1 Gen 1. 

Pytanie 8: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 5) - Obudowa  

Zamawiający wymaga:  

Obudowa otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, radełkowych 

bądź innego rodzaju wkręcanego zabezpieczenia)  

W konfiguracji nr 1 Zamawiający dopuszcza ww. śruby radełkowe. Zatem wnosimy o ich dopuszczenie również w 

konfiguracji nr 5.  

Odpowiedź: Ze względu na funkcjonalność użytkowania i przyszłą szeroką rozbudowę komputerów przez użytkowników 

Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ. 

Pytanie 9: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1-5) – System diagnostyczny Czy Zamawiający dopuści 

komputery posiadające diagnostykę wizualną i dźwiękową wbudowaną, ale nie na panelu przednim? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów, które posiadają wbudowany wizualny i dźwiękowy 

system diagnostyczny na przednim panelu lub z tyłu obudowy. 

Pytanie 10: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3) – Płyta główna  

Czy Zamawiający dopuści komputer nieposiadający złącza PCI, ale z trzema slotami PCIe generacji 3  

w tym 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 (przepustowość x4) oraz 1 x PCIe 3.0 x1  

Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4) – Płyta główna  

Czy Zamawiający dopuści komputer nieposiadający złącza PCI, ale z trzema slotami PCIe generacji 3  

w tym 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16 (przepustowość x4) oraz 1 x PCIe 3.0 x1, w którym jeden ze slotów x16 

zostanie zajęty przez niezintegrowaną kartę graficzną 

Odpowiedź: Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 3) -Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów 

w konfiguracji nr 3, które są wyposażone w trzy niezajęte sloty: PCI Express x16 3 generacji, PCI Express x4, 1 PCI lub 

PCI Express x1 

Dotyczy Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 4) - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputerów w konfiguracji 

nr 4, które są wyposażone w trzy sloty: PCI Express x16 3 generacji, PCI Express x4, 1 PCI lub PCI Express x1, w 

którym jeden ze slotów x16 zostanie zajęty przez niezintegrowaną kartę graficzną. 
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