Zegrze Płd., dnia 3 października 2016 r.

WYJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla
Wojskowego Instytutu Łączności, oznaczenie sprawy: ZP-13-16-WIŁ

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym (05-130),
ul. Warszawska 22A, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
─ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),
zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego
Instytutu Łączności” – oznaczenie sprawy ZP-13-16-WIŁ, wpłynęły zapytania od
Wykonawców. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
„Proszę o sprecyzowanie punktów w części I – zestaw komputerowy dot. dysków
twardych: „zamontowany w wyjmowanej kieszeni”.
Czy dysk ma być wyjmowany od frontu, czy ze środka?
Czy dysk ma się wyjmować razem z kieszenią?
Proszę o jednoznaczną odpowiedź odnośnie montażu dysków, ponieważ
zaproponowania przez Państwa obudowa Zalman Z12 nie posiada w/w
funkcjonalności. W specyfikacji obudowy jest napisane, że montaż dysków jest za
pomocą gumowych śrubek.”
Odpowiedź:
Zestaw komputerowy opisany w poz. 1 Formularza techniczno – cenowego (Załącznik
nr 2 do SIWZ) powinien umożliwiać wyjmowanie dysku razem z kieszenią od frontu
obudowy.
Pytanie nr 2:
„Proszę o sprecyzowanie punktów w części I pozycja I – zestaw komputerowy dot.
dysków twardych: „zamontowany w wyjmowanej kieszeni”.
Czy dysk ma być wyjmowany od frontu, czy ze środka?
Czy dysk ma się wyjmować razem z kieszenią?
Proszę o jednoznaczną odpowiedź odnośnie montażu dysków, ponieważ
zaproponowania przez Państwa obudowa Zalman Z12 nie posiada w/w
funkcjonalności. W specyfikacji obudowy jest napisane, że montaż dysków jest za
pomocą gumowych śrubek.”
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił odpowiedzi – pytanie nr 1

Pytanie nr 3:
„Proszę również o weryfikację specyfikacji wymaganej w części I pozycja 16 – laptop
plus torba: Niekompletny zapis dotyczący procesora (liczba rdzeni 4; czest. Brak
danych )-proponowany przez Państwa laptop posiada opcje procesorów: i5-6200u
oraz i7-6500u. Oba te procesory mają po 2 rdzenie i 4 wątki.
Grubość nie więcej niż 1,9 mm – nie występuje na rynku laptop o takiej grubości.
Podany przez Państwa proponowany laptop ma grubość 19,2 mm "
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia laptopa plus torba z procesorem – 2 rdzenie i 4
wątki, częstotliwości taktowania: nominalna 2500 MHz, turbo 3100 Mhz. Zamawiający
dopuszcza dostarczenia laptopa o grubości 19,2 mm.
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(Przewodniczący)

