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Dotyczy:

Dotyczy

postępowania

4

częściowego,

prowadzonego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) na zakup i dostawę
zestawów komputerowych, oprogramowania biurowego oraz wsparcia technicznego dla
serwerów HP oraz rozszerzenia licencji FortiToken na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu.
Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:
Część 1 „A"
Pytanie 10
Czy Zamawiający mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert, dopuści do oferty
komputery, gdzie wykonawca przy składaniu oferty nie określa jednoznacznie parametrów dysku
twardego (producent-model) z uwagi na fakt, że wiodący producenci sprzętu komputerowego nie
określają tego parametru szczegółowo w swoich specyfikacjach, jednakże zawsze montują dyski
czołowych producentów tychże podzespołów, spełniające ogólne wymagania przedstawione przez
Zamawiającego?
Odpowiedź 10
Zamawiający dopuszcza w przypadku dysku twardego podanie dokładnych parametrów dysku
(m.in. pojemności, technologii i złącza - np. M2 PCIe NVMe, klasy sprzętu/prędkości zapisu i
odczytu) zamiast producenta i modelu dysku twardego.

Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści do oferty komputery posiadające wsparcie dla technologii wirtualizacji
- sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty
głównej oraz w BIOS systemu, bez możliwości włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu?
Odpowiedź 11
Zamawiający dopuszcza komputery posiadające pełne wsparcie wirtualizacji realizowane łącznie
co najmniej w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu umożliwiające
włączenie/wyłączenie sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla całego komputera.

Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści do oferty komputery wyposażone w BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
bez możliwości (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) odczytania z BIOS informacji o pojemności
zainstalowanego dysku twardego jak również bez możliwości ustawienia zależności pomiędzy
hasłem administratora a hasłem systemowym tak. aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w
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BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta miała wymuszać podanie hasła
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe?
Odpowiedź 12
Zamawiający dopuszcza możliwość odczytania w BIOS co najmniej dwóch parametrów z
podanych poniżej w celu jednoznacznego zidentyfikowania dysku twardego;
1) Producent,
2) Model,
3) Pojemność,
4) Numer seryjny.
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie BIOS jest chroniony hasłem administratora i nie
posiada funkcjonalności zależności haset.

Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści do oferty komputery wyposażone w dyski twarde spełniające ogólne
wymagania przedstawione przez Zamawiającego, ale z uwagi na brak możliwości weryfikacji w
związku z pytaniem nr 1, bez potwierdzenia punktacji w teście PassMark (Disk Mark) jednakże z
pełnym przekonaniem po stronie producenta o spełnieniu wymaganej punktacji w zakresie
oferowanych dysków produkowanych podobnie jak przez większość producentów na rynkach
światowych w technologii TLC?
Odpowiedź 13
Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. wymogu potwierdzenia punktacji w teście PassMark (Disk
Mark) w celu zaoferowania dysku twardego o odpowiednich parametrach.

Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści do oferty komputery gdzie producent nie jest w stanie zagwarantować
dostępności oryginalnych cześć zamiennych w okresie 2-óch lat po upływie gwarancji, czyli w 6-7
roku użytkowania sprzętu, zakładając że Zamawiający będzie użytkował sprzęt w wariancie
gwarancji 5-cio letniej? Jednocześnie producent bądź wykonawca gwarantują dostępność takich
części w obrębie pełnej gwarancji przyjętej dla tego sprzętu.

Odpowiedź 14
Zamawiający podtrzymuje zapisy dot. dostępności oryginalnych części zamiennych w okresie
dwóch lat po upływie gwarancji. Oświadczenie gwarantujące dostępność oryginalnych cześć
zamiennych w okresie dwóch lat po upływie gwarancji powinno być wystawione przez
Wykonawcę lub Producenta komputera.

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści do oferty komputery gdzie głośność została określona przez producenta
i potwierdzona stosownym raportem na poziomie 24dB w trybie operatora, bez możliwości
potwierdzenia głośności w trybie obserwatora określonej w wymaganiach na 25dB co jest logiczne
i oczywiste, że to wymaganie jest spełnione w uwagi na to, że pozycji obserwatora głośność jest na
niższym poziomie niż pozycji operatora?
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Odpowiedź 15
Zamawiający dopuszcza komputery, w których głośność nie przekracza 25dB i została określona z
pozycji operatora lub obserwatora.

Pytanie 16
A2 Monitory
Czy Zamawiający dopuści monitor komputerowy gdzie VESA jest wbudowana w monitor, a nie
stanowi usuwalnej podstawy montażowej?
Odpowiedź 16
Zamawiający wymaga, aby monitor posiadał złącze montażowe w standardzie VESA. Ponadto
monitor musi posiadać stopę monitora, którą można zdemontować.
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