SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZP-373-02/17
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej,

WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ 3
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
PYTANIE NR 1:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2, Część 1-Komputer Typ 1:
Zamawiający w pkt. 7 tabeli,wymaga, aby wyposażenie multimedialne posiadało m.in.:
„Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy oraz na tylnym panelu obudowy"
Czy Zamawiający dopuści na panelu przednim : lx port combo (słuchawki + mikrofon] oraz na
panelu tylnym : 1 x audio out ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści na panelu przednim : lx port combo (słuchawki + mikrofon) oraz na
panelu tylnym : 1 x audio out. W przypadku zaoferowania portu combo należy dostarczyć
przejściówkę/adapter do rozdziału toru mikrofonu i słuchawek.

PYTANIE NR 2:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 1-Komputer Tvp 1:
Zamawiający w pkt 10 tabeli wymaga, aby Wbudowane porty posiadały m.in.:
„min. lxDVI-D"
Czy Zamawiający dopuści zamiast portu DV1-D, port cyfrowy nowszej generacji HDMI lub
przejściówkę HDMI - DVI-D?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia posiadającego port DVI-D oraz drugiego
zamiennie HDMI lub DisplayPort, Zamawiający dopuści zaoferowanie zamiennie gniazda
DVI-D lub DVI-I i w takim zakresie zmienia ZAPISY SIWZ. Ponadto należy zauważyć, że
Zamawiający nie zabronił doposażenia zaoferowanego przedmiotu zamówienia w
dodatkową kartę graficzną, dzięki której będzie zrealizowany wymóg zawarty w SIWZ.
PYTANIE NR 3:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2, Część 1-Komputer Typ 1:
Zamawiający wymaga w pkt. 10 tabeli, aby Wbudowane porty posiadały m.in.:
„ Płyta główna wyposażona w :
min 3 złącza PCI Express w tym min. 1 złącze PCI-Express xl6 Gen 3 oraz min. 3 złącza SATA 3.0"
Czy Zamawiający dopuści komputer posiadający 2 porty PCIe w tym lx PCIexl6 oraz 1 x PCIe oraz
3 złącza SATA w tym 2 złącza SATA 3.0 ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści komputer posiadający 2 porty PCIe w tym lx PCIexl6 Gen3 oraz 1 x
PCIe oraz 3 złącza SATA w tym co najmniej 2 złącza SATA 3,0. W związku z powyższym
Zamawiający zmienia zapisy SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający dodaje dodatkowe kryterium oceny ofert, i zaoferowanie
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przedmiotu zamówienia wyposażonego w w min 3 złącza PCI-Express i więcej w tym min 1
złącze PCI-Express x 16 Gen 3 -będzie kryterium dodatkowo punktowanym (max. 5 pkt)

PYTANIE NR 4:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Część 1-Komputer Typ 1:
Zamawiający wymaga w pkt. 11 tabeli, aby BIOS;
..Możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest
klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe
lub hub USB
Czy Zamawiający dopuści komputer nie posiadający w/w funkcjonalności BIOS, ale posiadający
możliwość ręcznego zdefiniowania portów USB pojedynczo zarówno w BIOS jak i pod systemem
OS?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że samodzielnie zmienił zapisy dotyczące BIOS.

PYTANIE NR 5:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 2-Komputer Ali In One Tvp 1:
Czy Zamawiający dopuści BIOS wymieniony w pkt. 19 tabeli, nie posiadający poniższych
funkcjonalności ?
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: stanie pracy wentylatora ?
- Możliwość wykonania z poziomu Bios: ustawienia portów USB w tryb braku możliwości
kopiowania danych na nośniki USB lub całkowitego braku komunikacji z urządzeniami pamięci
masowej [na poziomie systemu operacyjnego), ustawienia hasła: przy update Biosu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgadza się na zmiany zgłoszone przez Oferenta. W związku z powyższym
zmienia SIWZ w tym zakresie.

•
•
•

PYTANIE NR 6:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 2-Komputer Ali In One Typ 1:
Czy Zamawiający dopuści Zintegrowany System Diagnostyczny wymieniony w pkt.20 tabeli, nie
posiadający poniższych funkcjonalności ?
System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego czy też jakichkolwiek
dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiające otrzymanie
informacji o:
oznaczeniu PN,
zainstalowanym dysku twardym: wersja oprogramowania układowego, prędkość obrotowa,
obsługiwane standardy ATA
zainstalowanym czytniku nośników optycznych: wersji oprogramowania układowego,
obsługiwanych standardach

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający zgadza się na zmiany zgłoszone przez Oferenta. W związku z powyższym
zmienia SIWZ w tym zakresie.
PYTANIE NR 7:
Dotyczy : OPZ - Załącznik nr 2. Część 3-Monitor Typ 2- do 21.5":
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający wagę wraz z podstawą [bez opakowania)
wynoszącą maksymalnie 5,5 kg?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ
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PYTANIE NR 8:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 3-Monitor Typ 2- do 21.5":
Czy Zamawiający dopuści głośniki w monitorze jako zewnętrzna listwa głośnikowa zintegrowana
z monitorem pochodząca od tego samego producenta co monitor ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ
PYTANIE NR 9:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Część 4-Monitor Tvp 4- do 27”:
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający kontrast dynamiczny 2 000 000:1 ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ
PYTANIE NR 10:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 4-Monitor Tvp 4- do 27":
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający częstotliwość odświeżania pionowego
przynajmniej 56 - 75 Hz ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ
PYTANIE NR 11:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 4-Monitor Tvp 4- do 27":
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający pobór energii (nie więcej niż) 75W (pobór
maksymalnie) ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ
PYTANIE NR 12:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 4-Monitor Typ 4- do 27":
Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający złącza: lx DP (ver 1.2), lx miniDP, 2x HDMI ver. 1.4
(MHL 2.0), 1 x DP out, wbudowany hub USB - co najmniej 2 porty wersja co najmniej 2.0 zamiast
wymaganych w SIWZ ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ.
PYTANIE NR 13:
Dotyczy: OPZ - Załącznik nr 2. Cześć 4-Monitor Typ 4- do 27":
Czy Zamawiający dopuści głośniki w monitorze jako zewnętrzna listwa głośnikowa zintegrowana
z monitorem pochodząca od tego samego producenta co monitor ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów. Zamawiający podtrzymuje zapisy
SIWZ.
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Dodatkowo Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ;
Zmiany Opisu przedmiotu zamówienia:
Komputer
1. Po z. 3 Wydajność obliczeniowa; zmieniony zostaje wynik punktowy testu CPU Mark na wartość
min. 5400 pkt (na dzień 29-06-20 1 73.
2. Poz. 4 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera z zainstalowaną pamięcią
RAM 8 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 5 pkt)
3. Poz. 4 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego możliwość
rozbudowy pamięci RAM do 3 2 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 2 pkt).
4. Poz. 5 Parametry pamięci masowej: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego w
dysk SSD o pojemności 256 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)
5. Poz. 6 Grafika : Powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem co najmniej
DirectX 12, dopuszcza się możliwość by pamięć karty graficznej była współdzielona z
pamięcią

RAM,

dynamicznie

przydzielaną;

Obsługiwana

rozdzielczość

min

FHD

(1920x1080).
6. Poz. 8 Obudowa: suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po

krawędziach zewnętrznych), nieprzekraczająca 82Omni
7. Poz. 8 Obudowa: usunięto Z obsługą kart PCI Express o niskim profilu wyposażona w min. 2
kieszenie: 1 szt 5,25" zewnętrzne typu „slim" i 1 szt 3,5" wewnętrzne.
8. Poz. 8 Obudowa: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego w obudowę, w której
do otwarcia nie będą wykorzystywane narzędzia, wkręty, śruby motylkowe, śruby moletowe
- kryterium dodatkowo punktowane (max. 3 pkt).
9. Poz. 8 Obudowa: dodano zapis Zaoferowanie komputera, w którym do demontażu dysk
twardego nie stosuje się narzędzi lub odkręcania jakichkolwiek śrub czy nakrętek (max. 3
pkt)
10.

Poz. 8 Obudowa: usunięto wymóg sygnalizowania przez wizualny lub dźwiękowy system
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami awarii CMOS baterii.

11.

Poz. 10 Wbudowane porty: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego w

min. 8 portów USB z czego min po 4 z tyłu i z przodu obudowy komputera, z ogólnej liczby
gniazd minimum 4 gniazda USB 3.0 - kryterium dodatkowo punktowane (max. 2 pkt).
12.

Poz. 10 Wbudowane porty: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego w w

min 3 złącza PCI-Express i więcej w tym min 1 złącze PCI-Express x 16 Gen 3 - kryterium
dodatkowo punktowane (max. 5 pkt)
13.

Poz. 10 Wbudowane porty: wyposażenie dodatkowe zmodyfikowano zapis dotyczący

klawiatury USB i myszy USB na: Klawiatura USB QWERTY w układzie polski programisty, Mysz
laserowa USB min. 800 dpi z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
14.

Poz. 11 Bios: usunięto dotychczasowy opis systemu Bios.

15.

Poz. 11 Bios dodano opis: Możliwość odczytania z Bios informacji o: - modelu

komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz
z datą produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, - ilości
pamięci RAM wraz z taktowaniem, Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego
(pojedynczego) portów USB, - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, strona 4 z 6

zmiany pracy wentylatorów między trybem optrymalizacji głośności lub temperatury, ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - wglądu w system zbierania logów z
możliwością czyszczenia logów, - kontroli sekwencji boot.
16.

Poz. 13 Wirtualizacja: usunięto zapis o możliwości włączenia i wyłączenia sprzętowego

wsparcia dla poszczególnych komponentów systemu.
usunięto zapis - możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci
internet,
18.

Poz. 15 Warunki gwarancji: usunięto zapis o możliwości przedłużenia gwarancji
producenta do min 5 lat.

19.

Poz. 15 Warunki gwarancji: usunięto zapis, który odpowiada zapisowi z Pkt. 16 wsparcie

producenta - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta komputera.
20.

Poz. 16 Wsparcie producenta: dodano zapis Minimalna dostępność wsparcia

technicznego 5 dni roboczych przez 8 godzin w tygodniu w tygodniu przez cały rok w języku
polskim w dni robocze ( w godz. 8-16)
21.

Poz. 19: Inne: dodano zapis - wyklucza się możliwość używania jakichkolwiek

podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta komputera na
okoliczność zgodności z oferowanym komputerem i które mogą wpłynąć na warunki
gwarancji,
22.

Poz. 19 : usunięto błędną treść - w szczególności wyklucza się możliwość używania
jakichkolwiek podzespołów i części, które nie zostały przebadane przez producenta
serwera na okoliczność zgodności z oferowanym serwerem komputerem i które mogą

wpłynąć na warunki gwarancji Wraz z zestawem dostarczone: klawiatura USB QWERTY,,
odporna na zalanie, długość przewodu min. l,8m (bez przedłużaczy itp.),mysz USB laserowa,
dwuprzyciskowa min. 800 dpi, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja scroll'a
czter okierunkowego.
Komputer All-in-One
1. Poz. 4 Procesor dodano - CPU Mark ~ co najmniej 5100 punktów (na dzień 29-06-2017).
2. Pkt. 8 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera z zainstalowaną pamięcią
RAM 8 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt)
3. Pkt. 8 Pamięć operacyjna: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego możliwość
rozbudowy pamięci RAM do 32 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 2 pkt).
4. Poz. 9 Pamięć masowa: dodano zapis Zaoferowanie komputera wyposażonego w dysk SSD o
pojemności 256 GB i więcej - kryterium dodatkowo punktowane (max. 10 pkt).
5. Poz. 11 Klawiatura/mysz: zmieniono opis myszy z: Mysz przewodowa (scroll) na: Mysz
laserowa USB min 800 dpi z dwoma klawiszami oraz rolką
6. Poz.13 Grafika dodano zapis na dzień (11.08.2017).
7. Poz. 24 Warunki gwarancji: dodano zapis - możliwości zgłaszania usterek.
8. Poz. 24 Wsparcie producenta: dodano zapis Minimalna dostępność wsparcia technicznego 5 dni
roboczych przez 8 godzin w tygodniu w tygodniu przez cały rok w języku polskim w dni
robocze (wgodz. 8-16).
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Monitor tvp 4 do 27"
Poz. 9 Obsługiwana rozdzielczość jest 1920x1200 a powinno być 1920x1080.

W celu ułatwienia złożenia oferty Zamawiający w terminie późniejszym opublikuje na stronie
internetowej uaktualniony załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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