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Łódź, dnia.19.07.2017 r. 

 

 

 

 

Do wszystkich zainteresowanych, 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na : „Dostawę podzespołów komputerowych oraz sprzętu 

multimedialnego oraz komputerowego w ramach projektu Akademia zawodowców – 

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.” 

 
Numer postępowania: Projekt/ZSTG/1/2017 
 
Szanowni Państwo 

 Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).dalej Pzp, Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

 
Zestaw pytań nr 1 

 
Pytanie 1 
Przygotowuję dla Państwa ofertę na sprzęt i proszę o weryfikację zapisu w OPZ dot przetargu na 
dostawę części komputerowych a dokładnie chodzi o punkt 9 w części 1. 
 
Dysk twardy „1" Rodzaj dysku HDD 
Pojemność dysku min. 500 GB 
Interfejs SATA III (6 Gb/s) 
ILOŚĆ TALERZY MIN. 3 
ILOŚĆ GŁOWIC MIN. 6 
Pamięć podręczna min. 32 MB 
Zastosowane technologie: 
S.M.A.R.T. 
SATA 
Prędkość obrotowa [obr./min.] min. 7200 
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Gwarancja min. 2 lata 
Proszę o zmianę lub usunięcie zapisu o ilości minimalnej talerzy i głowic. 
Obecnie na rynku dostępne są towary o mniejszej ilości talerzy i głowic, ponieważ producenci 
dążą do cichszej pracy dysków i efektywniejszej pracy dla konkretnej wielkości dysków. Dyski 
które obsługują taką ilość talerzy i głowic mają większe pojemności (3TB, 4TB) lecz są one o 
wiele droższe. 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w dniu 18 lipca br. w zestawie pytań nr 2 
odpowiedź na pytanie nr 3 .  
 

Zestaw pytań nr 2 
 
Pytanie 1 
W odpowiedzi na pytanie 8 w zestawie pytań nr 3 zamawiający wskazał, że szybkość min 20 
kopii na minutę kolor i mono dotyczy szybkości drukowania. Prosimy raz jeszcze o weryfikację 
czy parametr ten nie dotyczy przypadkiem kopiowania? Uważamy bowiem, że parametr ten 
winien dotyczyć kopiowania, skoro jest mowa o 20 kopiach na minutę, a dalej w specyfikacji jest 
napisane, że standardowa szybkość drukowania A4 – co najmniej 15 stron na minutę. W 
związku z tym czy zamawiający dopuściłby rozwiązanie, które posiadałoby zarówno prędkość 
drukowania oraz prędkość kopiowania w trybie mono i w trybie kolor min. 15 stron/min ? 
Odpowiedź nr1 
Faktycznie podczas udzielanych odpowiedzi przez zamawiającego wkradł się błąd i faktycznie 
ten parametr dotyczy kopiowania.  
 
Pytanie 2 
W odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2017 r. (zestaw pytań nr 1) zamawiający dopuścił socket 
1151. W związku z tym pojawia się wątpliwość, z którą płytą główną ma być kompatybilna 
pamięć RAM „3” ? W specyfikacji są tylko dwa rodzaje płyt głównych i trzy rodzaje pamięci 
RAM. Pytamy, ponieważ może się zdarzyć, że potencjalni Wykonawcy zaoferują zgodnie z siwz 
dwa rodzaje płyt głównych (z innym socketem dla pozycji 12 i z innym socketem dla pozycji 13). 
Wiadomym jest, że pamięć RAM „1” będzie musiała być kompatybilna z płytą główną „1” i z 
procesorem nr „1”, zaś pamięć RAM „2” będzie musiała być kompatybilna z płytą główną „2” 
oraz procesorem „2”. Po dopuszczeniu nowszego socketu 1151 pojawiła się wątpliwość z którą 
płytą główną ma być kompatybilna pamięć RAM „3”? W tej sytuacji uważamy, że zgodne z siwz 
powinno być zaoferowanie pamięci kompatybilnej z LGA1150 lub z LGA1151, zaś wybór winien 
należeć do wykonawcy (oczywiście pamięć RAM „3” musi być zgodna z siwz tj. DIMM DDR3 lub 
DIMM DDR4). Czy Zamawiający się zgadza na takie rozwiązanie? 
 
Odpowiedź nr 2 
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Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia sprzęt ma być ze sobą kompatybilny i służyć 
założonemu celowi edukacyjnemu. To na wykonawcy spoczywa obowiązek dobrania tak 
poszczególnych podzespołów aby po ich złożeniu działały w sposób 
prawidłowy(kompatybilny). W związku z czym zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie 
spełniające powyższe założenia. 
 
 
Pytanie 3 
Skoro Zamawiający w pozycji 12 (płyta główna „1”) w części 1 wymaga na płycie głównej 
magistrale PCI-E 16x (min. 1), PCI-E 1x (min. 1) praz PCI (min. 2) (zgodnie z odpowiedzią nr 6 w 
zestawie pytań nr 2) to, aby można było zaoferować kompatybilną płytę główną o podanych 
parametrach (z chipsetem H110) prosimy o dopuszczenie płyty głównej formatu mATX ze 
złączami dla dysków 4 x Serial ATA III, złączem na tylnym panelu DVI-D oraz 1xPS/2 (combo) 
przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian. Zgoda umożliwi zaoferowanie nowszej płyty 
głównej z wymaganymi magistralami. 
Odpowiedź nr3 
Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie 4 
Zamawiający w części 1 w pozycji 17 (procesor „1”) wymaga różne zastosowane technologie. W 
związku, iż zamawiający dopuścił rozwiązanie równoważne w postaci socketu 1151 w 
przedmiotowym postępowaniu proszę również o informację czy Zamawiający wymaga, aby 
procesor „1” posiadał także technologię Intel vPro, która umożliwia między innymi ochronę 
poufnych danych osobistych i firmowych, a także cechuje się zarządzaniem zagrożeniami, w tym 
ochroną przed rootkitami, wirusami i złośliwym oprogramowaniem ? 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale go nie wymaga.  
 
Pytanie 5 
W odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2017 r. (zestaw pytań nr 1) zamawiający dopuścił socket 
1151. W związku z tym czy zamawiający dopuściłby procesor z nowym socketem 1151, który 
posiadałby częstotliwość taktowania procesora 3.0 [GHz], częstotliwość maksymalną Turbo 3.5 
[GHz], prędkość magistrali DMI3 8GT/s, proces technologiczny 14 nm oraz kartę graficzną Intel 
HD Graphics 630 przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian? 
 
Odpowiedź nr5  
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  
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Dyrektor 

mgr inż. Julitta Rosa 

/podpis nieczytelny/ 

 
 


