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          Warszawa, 19.03.2019 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 

(sprawa: KZP/03/2019).  

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. 

U. z 2017r poz.1579), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania 

zadane przez Wykonawców: 

 

 

Pytanie 1 

W części 1.8 Stacja robocza z peryferiami Zamawiający wyspecjalizował parametry procesora i wskazał, że ma być 
to procesor nie gorszy niż Intel Core i7-8700K @ 3.7 GHz. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że niniejszy procesor nie 
spełnia parametrów minimalnych, co więcej żaden procesor ich nie spełnia, ponieważ nie ma na rynku procesora, 
który spełniałby wszystkie podane parametry minimalne. Aby można było zaoferować rozwiązanie odpowiadające 
potrzebom Zamawiającego prosimy o zmianę minimalnych zapisów: pamięci cache z 15MB na 12MB, ponieważ 
przykładowy model zgodnie z informacją znajdującą się na stronie producenta posiada 12 MB pamięci podręcznej 
cache. W przypadku braku zgody zgodnie z rozeznaniem rynku nie będzie możliwości zaoferowania jakiegokolwiek 
procesora. 

Odpowiedź 

Tak, nastąpiła pomyłka pisarska, chodzi o 12MB pamięci cache.  Należy zmienić 15MB na 12MB . 

 

Pytanie 2 

W części 1 Stacje robocze przy opisie obudowy z poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Zamawiający wskazał, że wymaga 
obudowę wyposażoną w dodatkowy wentylator 120mm. Rozumiemy, że do każdej obudowy poza wentylatorami 
zainstalowanymi przez producenta ma być dołożony po jednym dodatkowym wentylatorze. Czy ma być to 
wentylator tego samego producenta obudowy czy też nie ma to znaczenia? 

Odpowiedź 

Obudowa musi mieć minimum jeden wentylator 120mm, wystarczy ten dostarczany razem z obudową przez 

producenta obudowy. 

 

 

 

 
 

 


