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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    
 

Szczecin dnia 07-02-2014r 
znak sprawy: ZP/220/12/14 

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu 
komputerowego 
 

Wyjaśnienia nr 2  
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ dot. niniejszego 
postępowania: 

1. W opisie przedmiotu zamówienia 
a) Jednostka centralna PC z systemem operacyjnym w ilości 25 sztuk: 
mowa jest o funkcjonalności procesora: - posiadający technologie VT-x. 
Zgodnie z opisem producenta procesorów posiadających tą funkcjonalność : „Ta funkcja 
może nie być dostępna we wszystkich komputerach. Skontaktuj się z dostawcą komputera i 
dowiedz się, czy komputer obsługuje tę funkcję lub sprawdź zgodność funkcji w specyfikacji 
systemu (płyty głównej, procesora, chipsetu, zasilacza, dysku twardego, kontrolera grafiki, 
pamięci, systemu BIOS, sterowników, monitora maszyny wirtualnej — VMM, 
oprogramowania platformy i/lub systemu operacyjnego). Działanie, wydajność i pozostałe 
zalety tej funkcji mogą zależeć od konfiguracji systemu”- należy przyjąć, że same procesory 
posiadające tą funkcjonalność nie zapewniają tej funkcjonalności całej jednostce centralnej. 
Pytanie: 
czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na dostarczeniu komputera nie 
spełniającego funkcjonalności dla całej jednostki centralnej? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza 
 

2. W opisie przedmiotu zamówienia 
a) Jednostka centralna PC z systemem operacyjnym w ilości 25 sztuk: 
mowa jest o wyposażeniu płyty głównej : - min 2x PCI. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści 
rozwiązanie polegające na zastosowaniu wyposażenia płyty głównej w : 2x PCIex16, 1x 
PCIe, 1x PCI jako wyposażenia bardziej różnorodnego i umożliwiającego podłączenie 
większej ilości różnych kart rozszerzeń? 
Zamawiający dopuszcza 
 

3. W opisie przedmiotu zamówienia 
a) Jednostka centralna PC z systemem operacyjnym w ilości 25 sztuk: 
mowa jest o wyposażeniu płyty głównej :porty zewnętrzne (na panelu z tyłu) min. 4x USB, 
1xVGA, 1xRJ45, 1x LPT. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu 
portu LPT jako karty rozszerzeń na PCIe ? 
Zamawiający dopuszcza 
 

4. W opisie przedmiotu zamówienia 
a) Jednostka centralna PC z systemem operacyjnym w ilości 25 sztuk: 
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mowa jest o zasilaczu o mocy min. 400W i średnicy wentylatora 120 mm. Zapisy te wydają 
się być jedynie ograniczeniem możliwości zaoferowania sprzętu różnych producentów i 
ograniczeniem konkurencji w tym zakresie oraz wydają się nie posiadać żadnej merytorycznej 
podstawy do ich zastosowania. Pytanie: Jakie przesłanki implikują zastosowanie zapisu o 
mocy 400W zasilacza i średnicy wentylatora 120 mm i  czy Zamawiający dopuści 
rozwiązanie polegające na zastosowaniu zasilacza o innej mocy , np nie mniejszej niż 270 W, 
dostosowanej do wymogów konfiguracyjnych sprzętu, zaprojektowanego przez producenta do 
optymalnej pracy urządzenia oraz zgodnie z normą ENERGY STAR® 5.2  zaprojektowanego 
z uwzględnieniem ekologii — umożliwiającego zminimalizowanie zużycia energii i 
przyczyniającego się do ochrony środowiska. Czy zamawiający dopuści zastosowanie 
wentylatora o innej – zoptymalizowanej przez producenta średnicy? 
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza. Zapas mocy w zasilaczu sprawia, że nie jest on obciążony 
granicznymi parametrami, co zapewnia jego wieloletnią bezawaryjną prace.  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i 
składania ofert. 

                 
               

    Z poważaniem  
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