CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCUJNE
BIURO FINANSÓW
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
tel.: 22 437 13 00, fax: 22 437 13 90,22 437 13 92
CBA/F-WZP/1160/2018

Warszawa, dnia 16.05.2018 r.

Do uczestników postępowania

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Umowa ramowa
na zakup sprzętu teleinformatycznego, sprawa nr 13/>PU/2018/TCz

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego, zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:
Zadanie nr 2
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuści wyjście\wejście mikrofonowe i słuchawkowe z przodu
obudowy jako port combo?
Umożliwi to zaoferowanie przez Wykonawcę wysokiej klasy komputera jednego
z wiodących producentów tego typu urządzeń.
Modyfikacja nr 1:
W odpowiedzi na pytanie nr 1, Zamawiający dokonuje modyfikacji kolumny „Opis
minimalnych parametrów” w pkt. 1 „Obudowa” w tabeli w zadaniu nr 2 załącznika nr 1
do SIWZ.
Było:

Mini Tower

Min. 2 gniazda USB z przodu obudowy

Wyjście/wejście mikrofonowe i słuchawkowe z przodu obudowy

Możliwość zabezpieczenia obudowy przed niekontrolowanym otwarciem
(możliwość założenia kłódki lub innego zabezpieczenia)
Jest:

Mini Tower

Min. 2 gniazda USB z przodu obudowy

Wyjście/wejście mikrofonowe i słuchawkowe z przodu obudowy lub typu combo
wraz odpowiednim adapterem umożliwiającym jednoczesne korzystanie z
mikrofonu i słuchawek

Możliwość zabezpieczenia obudowy przed niekontrolowanym otwarciem
(możliwość założenia kłódki lub innego zabezpieczenia)

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści komputer z kartą graficzną połączoną z monitorem
poprzez Display Port zamiast HDMI?
Jest to powszechny standard połączenia stosowany na rynku komputerów
stacjonarnych.
Modyfikacja nr 2:
W odpowiedzi na pytanie nr 2, Zamawiający dokonuje modyfikacji kolumny „Opis
minimalnych parametrów” w pkt. 7 „Karta graficzna” w tabeli w zadaniu nr 2
załącznika nr 1 do SIWZ.
Było:

min. 1 GB

połączenie z monitorem realizowane przy użyciu HDMI
Jest:

min. 1 GB

połączenie z monitorem realizowane przy użyciu HDMI lub przy użyciu Display
Port
Pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga komputer wyposażony w kartę światłowodową PCI Express x1
czy PCI Express x4?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga komputera wyposażonego w kartę światłowodową PCI
Express lub PCI Karta ma współpracować z zainstalowaną płytą główną i spełniać
pozostałe wymagania.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości monitor jednego z wiodących
producentów wyposażony w złącza 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP zamiast 1x VGA, 1x
HDMI ?
W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego złącz 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP,
Wykonawca dostarczy razem z monitorem wyposażenie dodatkowe w postaci kabla
Display Port o długości min. 2m
Prosimy o zaakceptowania takiego rozwiązania.
Modyfikacja nr 3:
W odpowiedzi na pytanie nr 4, Zamawiający dokonuje modyfikacji kolumny „Opis
minimalnych parametrów” w pkt. 6 „Złącza” w tabeli „monitor” w zadaniu nr 2
załącznika nr 1 do SIWZ.
Było:

min. 1 x D-Sub 15 pin, 1 x złącze HDMI
Jest:

min. 1 x D-Sub 15 pin, 1 x złącze HDMI lub 1 x Display Port

W przypadku zaoferowania urządzenia wyposażonego w Display Port, oferowany
monitor musi zapewniać podłączenia z oferowaną w zadaniu nr 2 jednostką
centralną.
Pytanie nr 5:
Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1. / Wysokowydajna stacja obliczeniowograficzna do obróbki /przetwarzania dużej ilości danych masowych – 50 szt./ tabela,
pozycja: nr 1. Obudowa
Zamawiający wymaga systemu wentylacji składającego się m.in. z dwóch wiatraków
w układzie push-pull umiejscowionych po możliwie przeciwległych stronach obudowy,
głośność maksymalna nie przekraczająca 16 dB, nominalna prędkość obrotowa 1000
obr./min.
Czy Zamawiający zaakceptuje system chłodzenia zaprojektowany przez producenta
komputera o wydajności niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
systemu, przy założeniu, że oferowane rozwiązanie zapewni optymalną ergonomię
pracy?
Zbyt szczegółowe opisanie sposobu realizacji określonej funkcjonalności zawęża
grupę potencjalnych producentów, nie dając jednocześnie Zamawiającemu
określonych korzyści, w postaci konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6:
Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1. / Wysokowydajna stacja obliczeniowograficzna do obróbki /przetwarzania dużej ilości danych masowych – 50 szt./ tabela,
pozycja: nr 2. Procesory
Zamawiający wymaga chłodzenia opartego o dwa wentylatory 140 mm, o
maksymalnej głośności na poziomie 25 dB.
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie dotyczące chłodzenia oparte o dwa
wentylatory o wielkości odpowiedniej do schłodzenia obudowy procesora
zaprojektowane przez producenta komputera?
Zbyt szczegółowe opisanie sposobu realizacji określonej funkcjonalności zawęża
grupę potencjalnych producentów, nie dając jednocześnie Zamawiającemu
określonych korzyści, w postaci konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7:
Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 1. / Wysokowydajna stacja obliczeniowograficzna do obróbki /przetwarzania dużej ilości danych masowych – 50 szt.
Specyfikacja komputerów dotyczy stacji obliczeniowo-graficzna do obróbki
/przetwarzania dużej ilości danych masowych. Ze względu na swoje przeznaczenie
komputery takie objęte są wyspecjalizowanymi certyfikatami np. CAD i GIS. Czy

Zamawiający wymaga by oferowane stacje były certyfikowane np. na wyżej
wymienione aplikacje lub inne szczególnie istotne dla Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby oferowane stacje były certyfikowane.
Pytanie nr 8:
Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 2. / Komputer stacjonarny wraz z
oprogramowaniem – 150 szt. / tabela, pozycja: nr 3. Płyta główna.
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komputera renomowanego
światowego producenta wyposażonego w min. 1 gniazdo PCI Express x4 zamiast
wymaganego min. 1 gniazda PCI Express x1, z zachowaniem wszystkich
pozostałych wymagań z punktu nr 3 – Płyta główna ?
Modyfikacja nr 4
W odpowiedzi na pytanie nr 8, Zamawiający dokonuje modyfikacji kolumny „Opis
minimalnych parametrów” w pkt. 3 „Płyta główna” w tabeli w zadaniu nr 2 załącznika
nr 1 do SIWZ.
Było:

chipset obsługujący zainstalowany procesor,

ilość gniazd pamięci - min. 2,

pojemność pamięci - min. 8 GB,

typ obsługiwanej pamięci min. DDR4

zintegrowana karta sieciowa,

min. 1 gniazdo PCI Express x1

min. 1 gniazdo PCI Express x16

min. interfejs Serial ATA III (zintegrowany z płytą główną)

min. 4xUSB
Jest:

chipset obsługujący zainstalowany procesor,

ilość gniazd pamięci - min. 2,

pojemność pamięci - min. 8 GB,

typ obsługiwanej pamięci min. DDR4

zintegrowana karta sieciowa,

min. 1 gniazdo PCI Express x1 lub PCI Express x 4

min. 1 gniazdo PCI Express x16

min. interfejs Serial ATA III (zintegrowany z płytą główną)

min. 4xUSB
Pytanie nr 9:
Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 2. / Komputer stacjonarny wraz z
oprogramowaniem – 150 szt. / tabela, pozycja: nr 7. Karta graficzna.
Zamawiający wymaga karty graficznej min. 1 GB.

Czy Zamawiający zaakceptuje kartę grafiki zintegrowana z płytą główną
wykorzystującą pamięć współdzieloną z pamięcią RAM, przydzielaną dynamicznie
max. do 1,5GB ?
Odpowiedź:
Oferowana karta graficzna musi posiadać min. 1 GB własnej pamięci nie
współdzielonej z pamięcią RAM.
Pytanie nr 10:
Opis Przedmiotu Zamówienia, zadanie nr 2. / Komputer stacjonarny wraz z
oprogramowaniem – 150 szt. / tabela, pozycja: nr 9. Karta światłowodowa.
Czy Zamawiający zaakceptuje kartę światłowodową o prędkości transferu danych
100Mbps i więcej?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje SIWZ.
Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji
załącznika nr 3 do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ stanowi załącznik
do niniejszego pisma.
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji
terminu składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2018 r do godziny 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3 w godzinach 8:30-15:30 (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Publiczna sesja otwarcia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Poleczki 3, w dniu 30.05.2018 r. o godzinie 11:00.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Daniel Art

