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BO-ZP.2610.36.2016.GI.ASG-EUPOS 

Warszawa, 5  październik 2016 r.  

  

  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby modernizacji 

systemu ASG-EUPOS” BO-ZP.2610.36.2016.GI.ASG-EUPOS 

 

 
 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANATREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 a 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 Załączniku nr 1.2 do SIWZ, Tabela 1, pozycja 11 Zamawiający wyspecyfikował minimalne 

wymagania: Co najmniej: 1 x port wideo, 1 x wewnętrzny port SD lub micro SSD,  5 x porty USB 

3.0.   

Czy Zamawiający dopuści serwer zawierający : 3 x port USB 3.0 i 2 x port USB 2.0 lub 

zewnętrzny replikator portów USB 3.0?” 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w 5 szt. portów USB -  w tym min. 3 

porty USB 3.0 

 

 



Pytanie 2. 

„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części drugiej w pkt. 11 Porty, Zamawiający 

wymaga dostarczenia serwerów posiadających co najmniej 5 portów USB 3.0. 

Czy Zamawiający dopuści serwery światowego producenta posiadające w podstawowej wersji 

wbudowane 3 porty USB 3.0 i 2 porty USB 2.0 ? 

Pragniemy zaznaczyć, że urządzenia typu serwer są urządzeniami klasy Enterprise, w obudowie 1U, 

które według wymagań Zamawiającego, mają być zamontowane w szafach Rack 19”. 

Tak więc korzystanie z portów USB w tego typu urządzeniach ogranicza się do podpięcia KVMa  

z obsługą klawiatury i myszy. Urządzenia peryferyjne typu klawiatura i mysz wykorzystują tylko 

porty USB 2.0, tj. nie musza korzystać ze standardu 3.0, pozostawające wolne 3 porty USB 3.0 do 

ewentualnej transmisji danych z innymi urządzeniami.  

Tak więc nieracjonalne jest żądanie Zamawiającego, aby serwery posiadały aż 5 portów USB 3.0, 

jest to zapis ograniczający mocno konkurencje i wskazujące tylko na jednego producenta.”  

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w 5 szt. portów USB -  w tym min. 3 

porty USB 3.0 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i umieszcza zmienione załączniki na stronie internetowej.  

Zmienione załączniki:  

1. Załącznik nr 1.2 do SIWZ – SOPZ – Część 2  

2. Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego nr 3.2 -  Formularz techniczny – Część 2   

 

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. Termin składania 

ofert upływa w dniu 13.10.2016 r. o godz. 12:00. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 13.10.2016 r. 

o godz. 12:30. 

Z upoważnienia Głównego Geodety Kraju 

DORADCA GŁÓWNEGO GEODETY KRAJU 

- / - 

Adrian Przepiórka 

 


