Warszawa, 26 października 2018 r.

KZGW/17/2018
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego dla
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” nr zamówienia KZGW/17/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz
z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.
PYTANIE 45
Dotyczy: Część 2 - Opis przedmiotu zamówienia, Zestaw komputerowy z klawiaturą i myszą
oraz monitorem (TYP2 - 348 sztuki).
Zamawiający dla komponentu Lp. 5 „Obudowa" wymaga „Ze względu na uproszczenie
konserwacji obudowa musi umożliwiać bez narzędziowe otwarcie, demontaż dysków
twardych, napędu optycznego oraz kart rozszerzeń. Wyklucza się użycie jakichkolwiek śrub”,
jednocześnie dla parametru Lp. 8 „Dysk twardy" wymaga „Pierwszy dysk twardy: 256 GB SSD
ze złączem typu M.2 ...”. Pragniemy zauważyć, iż elementem standardu M.2 oraz NGFF jest
montaż dysków twardych oraz kart rozszerzeń przy użyciu pojedynczej śrubki. Zgodnie
z informacjami zawartymi na stronie organizacji zapewniających zgodność standardu interfejsu
M.2 oraz SATA
https://pcisig.com/specifications/pciexpress/M.2 Specification/
oraz
https://sataio.org/sites/default/files/documents/M2 Webcast Slides.pdf
do przymocowania modułu M.2 do Płyty głównej (PCB) należy użyć pojedynczej śruby.
W związku z powyższym, czy Zamawiający zaakceptuje komputer wyposażony w dyski
rozszerzeń zamontowane w porcie M.2, zabezpieczone za pomocą pojedynczej śrubki?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie wymagań obejmującą treść pytania.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany
treści SIWZ w poniższym zakresie:
Punkt 3 „Obudowa” tabeli „Część 2 – Opis przedmiotu zamówienia. Zestaw komputerowy
z klawiaturą i myszą oraz monitorem (TYP 2 – 348 sztuk)” otrzymuje brzmienie:
3.

Obudowa

Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express o niskim lub
pełnym profilu:
 1 x PCI Express 3.0 x16,
 1 x PCI Express 3.0 x4.
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Ze względu na uproszczenie konserwacji obudowa musi
umożliwiać bez narzędziowe otwarcie. W przypadku mocowania
dysków twardych, napędu optycznego oraz kart rozszerzeń
dopuszcza się rozwiązania z powszechnie stosowane
w komputerach (takich jak np.: śruby, zatrzaski, sanki itp.).
Obudowa musi być wyposażona w czujnik otwarcia obudowy.
Obudowa oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera,
numerem katalogowym PN, numerem seryjnym.

PYTANIE NR 23
Dotyczy: Wyjaśnień z dnia 25 października 2018 r.
W odpowiedzi na pytanie nr 39 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ zmieniając
wymagany port „HDMI” na port „DisplayPort lub HDMI z przejściówką na DisplayPort”
pragniemy zauważyć, iż powyższa modyfikacja wyłącza możliwość zaoferowania komputerów
DELL, HP, Fujitsu wyposażonych wyłącznie w złącze HDMI. Dodatkowo wskazujemy, iż
możliwość zaoferowania przejściówki jest pozorna, gdyż takie przejściówki (HDMl->DP) nie
istnieją. Jedynymi dostępnymi rozwiązaniami są aktywne konwertery sygnału HDMI do DP
wymagające dodatkowego zasilania, znacznie podrażające wartość oferty oraz niedostępne
w wymaganych przez Zamawiającego ilościach. W związku z powyższym, czy Zamawiający
dopuści zaoferowanie komputera wyposażonego w port HDMI?
Pragniemy ponadto zauważyć, iż udzielone wyjaśnienia, znacząco modyfikują treść SIWZ
w przywołanym powyżej zakresie, ograniczając przy tym konkurencję w sposób niezgodny
z podstawowymi zasadami udzielana zamówień w oparciu o ustawę Pzp. W związku
z powyższym w przypadku podtrzymania wyjaśnień w dotychczasowej formie zmuszeni
będziemy do ponownego wniesienia środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie Pzp.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie wymagań obejmującą treść pytania.
ZMIANA – DOTYCZY PYTANIA 23
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany
treści SIWZ w poniższym zakresie:
Punkt 11 „Porty/złącza” tabeli „Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia. Komputer przenośny
(typu laptop) z zasilaczem, torbą stacją dokującą z osobnym zasilaczem, klawiaturą, myszą oraz
monitorem (TYP 3 – 269 sztuki)” otrzymuje brzmienie:
11. Porty/złącza

 2 x USB 3.1 Typ-A (z możliwością ładowania urządzeń
zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym
komputerze).
 1 x USB 3.1 Typ-C lub 1 x USB 3.1 Typ-A
 złącze słuchawek i mikrofonu (combo).
 HDMI lub DisplayPort
 RJ-45.
 czytnik kart multimedialnych.
Notebook musi posiadać możliwość podłączenia do dedykowanej
stacji dokującej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
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