Warszawa, 28.10.2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

BO-ZP.2610.33.2016.GI.K-GESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem, nr referencyjny BO-ZP.2610.33.2016.GI.KGESUT.ZSIN-Faza II.CAPAP

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 1
oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań
wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1:
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, zwracamy się o odpowiedź
na poniższe pytania:
1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.1
Stacja graficzna typ 1; 3.2 Stacja graficzna typ 2; 3.3 Stacja graficzna typ 3; 3.4 Stacja
graficzna typ 4; - pozycja 3 „BIOS”. Zamawiający wymaga:
„możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji,
w szczególności o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji,
• ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache,
• pojemności zainstalowanego dysku twardego,
• rodzajach napędów optycznych,
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,”
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Według naszej najlepszej wiedzy ww. parametry BIOS spełniają komputery tylko jednego
producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.
Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w parametrach oferowanych wymaga
podania typu procesora (modelu). Typ procesora określa jego dokładny model
i indywidualne parametry jakie posiada. Parametry np. takie jak: ilość rdzeni, wielkość
pamięci cache, częstotliwość procesora są dostępne w danych szczegółowych procesora
na podstawie jego typu i są dla niego unikatowe.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację wymienionych zapisów
w sposób następujący:
„możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji,
w szczególności o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji,
• ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie procesora, wielkości pamięci cache,
• zainstalowanym dysku twardym,
• zainstalowanym napędzie optycznym,
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,”
Zmiany te umożliwią nam zaoferowanie Państwu konkurencyjnej oferty bez utraty
pozostałych walorów jakościowych.
2. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.5
Mobilna stacja graficzna; 3.6 Komputer przenośny - pozycja 3 „BIOS”. Zamawiający
wymaga:
„możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji,
w szczególności o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji,
• ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
• pojemności zainstalowanego dysku twardego,
• rodzajach napędów optycznych,
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
• kontrolerze audio”
Według naszej najlepszej wiedzy ww. parametry BIOS spełniają komputery tylko jednego
producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.
Dodatkowo pragniemy zauważyć, iż Zamawiający w parametrach oferowanych wymaga
podania typu procesora (modelu). Typ procesora określa jego dokładny model
i indywidualne parametry jakie posiada. Parametry np. takie jak: ilość rdzeni, wielkość
pamięci cache, częstotliwość procesora są dostępne w danych szczegółowych procesora
na podstawie jego typu i są dla niego unikatowe. Ponadto Zamawiający w parametrach
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oferowanych nie wymaga napędu optycznego, więc informacja o rodzajach napędów
optycznych jest nie zasadna.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację wymienionych zapisów
w sposób następujący:
„możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji,
w szczególności o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji,
• ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie procesora, wielkości pamięci cache L2 i L3,
• zainstalowanym dysku twardym,
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
• kontrolerze audio”
Zmiany te umożliwią nam zaoferowanie Państwu konkurencyjnej oferty bez utraty
pozostałych walorów jakościowych.
3. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.13
Serwer rack - pozycja 10 „Płyta główna”. Zamawiający wymaga:
„Min. 4 złącza PCI-E”
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ Serwer
rack renomowanego producenta posiadający 3 złącza PCI-E?
Zmiany te umożliwią nam zaoferowanie Państwu konkurencyjnej oferty bez utraty
pozostałych walorów jakościowych.
Odpowiedź:
Ad.1
Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3
Wykaz sprzętu: 3.1 Stacja graficzna typ 1; 3.2 Stacja graficzna typ 2; 3.3 Stacja graficzna typ
3; 3.4 Stacja graficzna typ 4; - pozycja 3 „BIOS” na:
możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji, w szczególności o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym komputera,
• ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie (modelu) procesora,
• typie (modelu) dysków twardych,
• typie (modelu) napędów optycznych,
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
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Ad.2
Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3
Wykaz sprzętu: 3.5 Mobilna stacja graficzna; 3.6 Komputer przenośny - pozycja 3 „BIOS”
na:
możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania z BIOS informacji, w szczególności o:
• wersji BIOS,
• numerze seryjnym komputera,
• ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM,
• typie (modelu) procesora,
• typie (modelu) dysków twardych,
• typie (modelu) napędów optycznych,
• MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
• kontrolerze audio;

Ad.3
Serwer rack z trzema złączami PCI-E nie spełnia wymagań zawartych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis
Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.13 Serwer rack - pozycja 10 „Płyta główna”.

Pytanie 2:
Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, zwracamy się o odpowiedź
na poniższe pytania:
1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.5
Mobilna stacja graficzna pozycja 6 „Dysk twardy”. Zamawiający wymaga:
„Pojemność min. 1 TB 7200rmp”
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniającą wymogi SIWZ Mobilną
stację graficzną renomowanego producenta posiadający dysk twardy o pojemności 1 TB
5400rmp?
Odpowiedź:
Mobilna stacja robocza wyposażona w dysk 1TB 5400rpm nie spełnia wymagań zawartych w Załączniku
nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.5 Mobilna stacja graficzna pozycja 6 „Dysk
twardy”.

Pytanie 3:
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W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, zwracamy się o odpowiedź
na poniższe pytania:
1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 4 Wykaz
oprogramowania: 4.3 Oprogramowanie zabezpieczające. Zamawiający wymaga:
„Wykonawca dostarczy licencje na oprogramowanie antywirusowe zawierające funkcję
firewall’a z 36 miesięczna subskrypcją. Oprogramowanie antywirusowe musi być
kompatybilne z posiadaną przez zamawiającego konsolą administracyjną ESET Remote
Administrator (ESET Secure Enterprise)”
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje nowej licencji, czy
też rozszerzenia licencji już posiadanej?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje dostarczenia nowej licencji.

Pytanie 4:
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa ww. postępowania, zwracamy się o odpowiedź
na poniższe pytania:
1. Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.6
Komputer przenośny pozycja 10 „Bateria i zasilanie”. Zamawiający wymaga:
„bateria min. 4 komorowa”
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ komputer
przenośny renomowanego producenta posiadający baterię 3 komorową o deklarowanym
przez producenta czasie pracy na baterii do 13 godzin i 30 minut?
Odpowiedź:
Zaoferowanie komputera przenośnego z 3 komorową baterią nie spełnia wymagań zawartych w Załączniku
nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia – 3 Wykaz sprzętu: 3.6 Komputer przenośny pozycja 10 „Bateria
i zasilanie”.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji
istotnych

warunków

zamówienia

(SIWZ)

i

zamieszcza

na

stronie

internetowej

Zamawiającego następujące dokumenty:
1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), tj. załącznik nr 1 do SIWZ / załącznik nr 2 do umowy
otrzymuje nowe brzmienie po zmianie z dnia 28.10.2016 r.
2. Formularz techniczny, tj. załącznik nr 3a do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy otrzymuje
nowe brzmienie po zmianie z dnia 28.10.2016 r.
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Uwaga!!!
zmiany z dnia 28.10.2016 r. są zaznaczone kolorem żółtym
zmiany z dnia 06.10.2016 r. są zaznaczone kolorem niebieskim

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2016 r. o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 r. o godzinie 12:30

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu została przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej
w dniu 28.10.2016 r. i zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego po opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju
DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU
-/-

Adrian Przepiórka
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