BIURO FINANSÓW

Warszawa, dnia 17.04.2018r.
CBA/F-WZP/971/2018

Do uczestników postępowania
dot. postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, nr sprawy 11/>PU/2018/EMi

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), w załączeniu przekazuję treść pytań wraz
z odpowiedziami.

Pytanie 8
Zadanie nr 3 - Pkt. 1 – procesor
Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego iż podtrzymanie zapisu w pkt.1 odnośnie
wymaganej wydajności procesora nie ma merytorycznego uzasadnienia dla komputerów
przenośnych klasy „RUGGED”.
Procesory, które osiągają wyniki na poziomie min. 8000 punktów i więcej w rankingu
CPUPassmark wykorzystywane są do zastosowania w wysokowydajnych stacjach
graficznych lub serwerach obliczeniowych.
W związku z tym prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w postępowaniu komputera
typu Rugged z dwurdzeniowym procesorem klasy inter core i5 o wydajności około 3500
punktów sprawdzonym oraz dedykowanym do urządzeń przeznaczonych do pracy
w terenie.
Odpowiedź
Żadne z zapisów SIWZ nie wskazują, że Zamawiający wymaga zaoferowania
komputerów przenośnych klasy „RUGGED”
Oferowany sprzęt musi posiadać wzmacnianą konstrukcję spełniającą normę MIL-STD
810G.
Pytanie 9
Pkt 8. – czytnik linii papilarnych
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w urządzeniu wzmocniony, zewnętrzny
czytnik linii papilarnych biorąc pod uwagę fakt iż możliwe jest zaoferowanie urządzenia
które posiada zewnętrzny, odłączalny napęd optyczny DVD+/- RW ?
Ponad to chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt że zewnętrzne czytniki linii papilarnych są
znacznie mniejszych rozmiarów niż napędy optyczne przez co są bardziej ergonomiczne
w użytkowaniu .
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
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Pytanie 10
Pkt. 4 – ekran
Czy Zamawiający wyrazie zgodę na dopuszczenie komputera wzmacnianego typu
RUGGED o przekątnej ekranu 14” oraz rozdzielczości HD ? Dopuszczenie urządzeń
tego typu umożliwi zaoferowanie sprzętu o wyższych parametrach odporności co
przełoży bezpośrednio na mniejszą awaryjność oraz większą odporność na czynniki
zewnętrzne co jest bardzo istotną cechą dla urządzeń które mają zastosowanie do pracy
w terenie.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla stron postępowania.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art
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