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Kielce 17.08.2011 
 
 

Informacja dla Wykonawców – wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Dostawa sprzętu komputerowego”  Znak: AG.I.272.1.22..2011. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), cyt. Dalej jako Pzp,  Zamawiający przedstawia treść 

pytań, jakie wpłynęły w niniejszym, postępowaniu oraz odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Pytanie  1. 

W punkcie A. Zestaw komputerowy, Zamawiający zawarł zapisy: 

Obudowa: typu Tower, metalowa, umożliwiająca dodatkowy montaż co najmniej 1 napędu wewnętrznego 3,5”  

i  1 napędu zewnętrznego 5,25”; konstrukcja obudowy powinna umożliwiać montaż i demontaż kart rozszerzeń  

i napędów bez konieczności użycia narzędzi, ponadto otwieranie obudowy również bez konieczności 

posiłkowania się narzędziami.  

Czy zamawiający dopuści komputery z obudową umożliwiająca tylko montaż i demontaż 

napędów bez konieczności użycia narzędzi, jak również otwieranie obudowy bez konieczności 

posiłkowania się narzędziami. 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuści takie komputery. Montaż i demontaż kart rozszerzeń może być dokonywana  

z użyciem narzędzi. 

 

Pytanie  2. 

W pkt B. Serwer, Zamawiający zawarł zapisy: 

Interfejsy sieciowe - 6 x GigabitEthernet. Wsparcie load balancing, failover i TCP/IP        Offload       
Engine 

 -  2 x FC 4GB 
 -  PCI-Express Fibre Channel Single Port 8 Gb/s dedykowana do współpracy 

z macierzą dyskową  oferowaną w pkt. C. 
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W przypadku zaoferowania macierzy w pkt C ze złączami FC 4Gb/s, czy konieczne będzie 

dodawanie karty PCI-Express Fibre Channel Single Port 8 Gb/s skoro nie będzie ona służyła do 

podłączenia tej macierzy? 

Odpowiedź. 

W przypadku zaoferowania macierzy dyskowej opisanej w pkt C wyposażonej w interfejs FC 4Gb/s 

dodatkowa karta PCI-Express Fibre Channel Single Port 8 Gb/s nie będzie wymagana.  

 

Pytanie  3. 

W pkt G. Drukarka kodów kreskowych, Zamawiający zawarł zapisy: 

Interfejs: RS232, USB 2.0 
  

Czy Zamawiający dopuści drukarkę z USB 1.1 i spełniająca wszystkie pozostałe wymagania 

opisane w siwz? 

Odpowiedź. 

Zamawiający dopuści taką drukarkę.  

 

Równocześnie Zamawiający korzystając z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zmienia treść załącznika nr 1 do 

SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).  

Zmiana dotyczy pozycji  B opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr.1). 

 

Było: 

B. Serwer    2 szt.  
 parametry minimalne 
 
Sloty PCI minimum 2 wolne sloty PCI-Express x8 po zainstalowaniu wszystkich kart w 

oferowanym serwerze. Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania 
min. 2 slotów PCI-E x16 lub posiadać takie sloty w standardzie 

 

Jest: 

B. Serwer    2 szt.  
 parametry minimalne 
 
Sloty PCI minimum 1 wolny slot PCI-Express x8 po zainstalowaniu wszystkich kart w 

oferowanym serwerze. Serwer musi mieć możliwość adaptacji do uzyskania 
min. 2 slotów PCI-E x16 lub posiadać takie sloty w standardzie 

 


