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dotyczy: postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania - 41/PN/SKO/2013

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w imieniu
Zamawiającego – Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej
Akademii Nauk, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, informuję, że w dniu 21.10.2013 r. wpłynęły
od Wykonawców następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na które Zamawiajacy poniżej udziela wyjaśnień:
Pytanie 1:

Odpowiedź: Zamawiający w w/w formularzu rzeczowo-cenowym w sposób jednoznaczny
(zgodny z art. 29 ust. 1) opisuje parametrami żądany przedmiot zamówienia. Na końcu
opisu, w celach jedynie pomocniczych dla Wykonawców, Zamawiający daje przykładowy
sprzęt, który spełnia wymagania SIWZ, nie jest jednak on w żaden sposób obowiązujący.
Zamawiający zgodnie z Ustawą Pzp, w każdym takim przypadku, dopuszcza rozwiązania
równoważne, co zresztą jest wyraźnie napisane w formularzu rzeczowo-cenowym.
Komputer będzie przeznaczony między innymi do pracy projektowych przy wykorzystaniu
posiadanych licencji programu Autodesk AutoCAD. W związku z tym Zamawiający wymaga
by dostarczono stosowny certyfikat, gwarantujący poprawność pracy komputera z w/w
oprogramowaniem. Zamawiający posiada wiedzę, że dystrybutorów zarówno programu
AutoCAD jak i certyfikowanego sprzętu jest w Polsce przynajmniej kilku, Zamawiający nie
narusza więc w żaden sposób uczciwej konkurencji. Zamawiający przypomina, że nie ma
obowiązku w tresci SIWZ określać parametrów dostępnych dla wszystkich Wykonawców
oraz producentów na rynku a zgodnie z art. 29 ust 1 Zamawiający ma obowiązek opisać
przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący tak by dostać to co spełnia
wymagania - co uczynił.
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Pytanie 2:

Odpowiedź:

Wykonawca moze zgodnie z art. 38 ust. 1 zwrócic sie do zamawiajacego o wyjasnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie jest to jednak przesłanką do stawiania
pytań, ani tym bardziej próśb o zmianę treści SIWZ. Jednakże w tym przypadku, jest to
oczywiście niedopatrzenie osoby tworzącej załącznik nr. 5. Jednocześnie, Zamawiający
informuje, że w żadnym wypadku podane przykładowe nazwy urządzeń nie są dla
Wykonawców wiążące. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne. W
przypadku części 8 gra Grid 2 nie jest przedmiotem zamówienia. Jest nim procesor o podanej
w zał. nr 5 specyfikacji technicznej:
Procesor
Rodzaj gniazda procesora: LGA1150 Prędkość procesora: ≥3,4 GHz Prędkość procesora
(Turbo): ≥3,8 GHz Technologia wykonania: 0,022 Thermal Design Power: ≤84W Liczba
rdzeni: ≥4 szt. Liczba wątków: ≥ 4 szt. Wbudowany układ VGA: Tak Karta graficzna: Intel
HD Graphics 4600 lub inna równoważna; Obsługiwane typy pamięci: DDR3 Maksymalna
szybkość pamięci: 1600 MHz Pojemność pamięci cache: ≥6 MB Wersja produktu: BOX
Dołączony wentylator: Tak Rodzaj obudowy procesora: FC-LGA 1150
Gwarancja ≥36 miesięcy
Pytanie 3:

Odpowiedź:

Zamawiający po raz kolejny przypomina, że przykładowe urządzenia nie są wymagane przez
Zamawiającego. Mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawców. Parametry
wymagane, Wykonawca ma opisane powyżej przykładowego sprzętu. W powyższym
przypadku Zamawiający proponuje następujące rozwiązanie, które spełni wymagania
Wykonawcy: W miejsce wentylatorów ze świecącymi diodami, należy podłączyć
zaproponowane wentylatory bez diod lub wyłączyć świecące diody.

Pytanie 4:

Odpowiedź:

Zamawiający po raz kolejny przypomina, że przykładowe urządzenia nie są wymagane przez
Zamawiającego. Mają jedynie charakter pomocniczy dla Wykonawców. Parametry
wymagane, Wykonawca ma opisane powyżej przykładowego sprzętu.
Ponadto na stronie producenta jest szczegółowa specyfikacja w/w pamięci z której wynika, iż
spełniają one wymagania określone w część 5 pkt. 4 zał. nr 5.
Pytanie 4:

Część 10 – serwer.
Według informacji uzyskanych od przedstawiciela producenta referencyjnego serwera
ACTINA, płyta główna SUPERMICRO X10SL7-F nie jest wyposażona w sprzętowy
kontroler SAS/SATA.
Czy Zamawiający dopuści programowy kontroler SAS/SATA oparty o układ LSI 2308, bądź
zmniejszy wymaganą ilość wolnych złącz PCI-E do 1 szt.? W drugim gnieździe zostanie
w takim wypadku zainstalowany dodatkowy sprzętowy kontroler SAS/SATA.
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kontroler SAS/SATA oparty o układ LSI 2308

Pytanie 5:
Jaki ma być zakres zastosowania/użytkowania tego oprogramowania. Czy zastosowanie
będzie czysto edukacyjne czy również komercyjne?
Odpowiedź:

Zgodnie z zamawianą licencją, zastosowanie edukacyjne.
Pytanie 6:
Czy do w/w oprogramowania ma być oferowana również subskrypcja na 1 rok?
Odpowiedź: Tak – jak zgodnie z SIWZ.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
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