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 Wg rozdzielnika 

     
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Dostawa dl a Gminy 
Miasto Kołobrzeg sprz ętu komputerowego”  
 
Pytania i odpowiedzi I i II: 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia odpowiadając na poniższe pytania wykonawców: 
 
Pytanie nr 1 – dotyczy Komputer stacjonarny – 40 sz t. 
Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie oparte o komputer PC spełniający 100% 
wymogów technicznych opisanych w ogłoszonej przez Państwa Specyfikacji z 
dostosowanym do parametrów obudowy komputera zasilaczem 265W z aktywnym PFC, 
spełniającym wszystkie normy Energy Star 5.0. 
Komputer, który chcemy Państwu zaoferować jest zaprojektowany i wyprodukowany przez 
najlepszych specjalistów branży informatycznej, opisywany produkt spełnia wszystkie 
wymogi stawiane współczesnym urządzeniom komputerowym, uwzględniając między innymi 
potrzeby ochrony środowiska (nasi projektanci koncentrowali się między innymi na 
optymalizacji zużycia energii). 
Proponowany przez nas komputer z zasilaczem 265 W (dzięki zastosowaniu 
energooszczędnych rozwiązaniom) posiada wystarczający zapas mocy dla obsługi 
wszystkich urządzeń wewnętrznych, które zamawiający mógłby dołożyć do zestawu, jak 
również do obsługi urządzeń zasilanych przez porty USB. 
Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń dotyczących optymalizacji zużycia energii jest 
między innymi fakt spełniania rygorystycznych norm pozwalających na oznaczenie naszego 
produktu logiem Energy Star 5.0. Dodatkowo pragniemy podkreślić, iż wymóg oferowania PC 
z zasilaczem min. 400 W może spowodować znaczne ograniczenie konkurencji do jednego 
lub dwóch producentów, a co gorsze firmy przywiązujące mniejszą wagę do ochrony 
środowiska. 
Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do zadanego pytania. 
 
Odpowiedz nr 1  
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia zasilacza o niższych parametrach niż te opisane w 
SIWZ czyli min. 400W. 
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Pytanie nr 2 – dotyczy Serwer – 1 szt.  
Czy Zamawiający zaakceptuje serwer w obudowie 2U, który umożliwia duże możliwości 
zarządzania i bezpieczeństwa, większe możliwości rozbudowy min. umożliwia rozbudowę do 
12 dysków twardych SSD, SAS lub SATA, pamięć RAM do 128GB z 8 gniazdami DIMM? 
 
Odpowiedz nr 2  
Zamawiający zaakceptuje serwer w obudowie 2U. 
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