Warszawa, dn. 21.11.2013 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02222 Warszawa
znak sprawy: UREBDG260/08/2013
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Urząd Regulacji Energetyki występując jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i licencji
oprogramowania komputerowego dla Urzędu Regulacji Energetyki, działając zgodnie z art. 38
ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ‐ Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zadanymi pytaniami przesłanymi do Zamawiającego
udziela odpowiedzi po zacytowaniu kolejnych pytań:
Pytanie:
1. Część I ‐ Komputer – pkt. 1 ‐ Jednostka centralna – 130 szt.
Zamawiający wymaga w ppkt. 25 ‐ 28:
„ 25. Ilość slotów PCI‐E 1x (nie mniej niż) ‐ 3 szt.
26. Ilość wolnych slotów PCI‐E 1x ‐ 3 szt.”
27. Ilość slotów PCI‐E 16x (nie mniej niż) ‐ 1 szt.
28. Ilość wolnych slotów PCI‐E 16x ‐ 1 szt.”
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta posiadające następujące ilości
wolnych slotów: 1 x PCI‐E 16x, 2 x PCI‐E 1x oraz 1 x PCI?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie:
2. Część I ‐ Komputer – pkt. 1 ‐ Jednostka centralna – 130 szt.
Zamawiający wymaga w ppkt. 29:
„30. Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) ‐ 2 szt.
Jednocześnie jest wymaganie aby obudowa była „Mini Tower”, która zwyczajowo ma dwie
kieszenie zewnętrzne 5,25 i aby był wbudowany napęd DVD‐RW, który ma rozmiar 5,25”i
zajmuje jedną zewnętrzną kieszeń 5,25. Z tego wynika, iż pozostaje tylko jedna wolna kieszeń
5,25”. W związku z powyższym pytamy:
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta posiadające jedną wolną
kieszeń
5,25 (zewnętrzną) przy wbudowanym napędzie DVD‐RW”?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po analizie ww. kwestii, zapis Załączniku nr 1do
SIWZ, Części I., pkt. 1, ppkt. 30 otrzymuje nowe brzmienie: Ilość wolnych kieszeni 5,25
(zewnętrznych) – 1 szt.
Pytanie:
3. Część I ‐ Komputer – pkt. 1 ‐ Jednostka centralna – 130 szt.
Zamawiający wymaga w ppkt. 31 m.in:
„ 31. Interfejsy – 1 x HDMI”

Port HDMI stosowany jest przeważnie w urządzenia typu domowego. Renomowani producenci
stosują bardziej nowoczesny i wszechstronny, o lepszych parametrach port DisplayPort, który
przy użyciu niewielkiej przejściówki daje pełną obsługę HDMI.
W związku z powyższym pytamy czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego
producenta z portem: 1 x DisplayPort z dołączoną przejściówką z DisplayPort na HDMI zamiast
HDMI?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie:
4. Część I ‐ Komputer – pkt. 1 ‐ Jednostka centralna – 130 szt.
Zamawiający wymaga w ppkt. 31 m.in:
„ 31. Interfejsy ‐ 4 x USB 3.0 (na tylnym panelu)
‐ 4 x USB 2.0 (w tym 2 szt. na tylnym panelu i 2 szt. na przednim panelu)”
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta posiadające:
‐ 4 x USB 3.0 (w tym 2 szt. na tylnym panelu i 2 szt. na przednim panelu)
‐ 6 x USB 2.0 (w tym 4 szt. na tylnym panelu i 2 szt. na przednim panelu)”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.
Pytanie:
5. Część I ‐ Komputer – pkt. 1 ‐ Jednostka centralna – 130 szt.
Zamawiający wymaga w ppkt. 33:
„33. Moc zasilacza ‐ 300 Wat”
Producenci komputerów stosują do określonych modeli obudów różne rodzaje zasilaczy, które
spełniają określone wymagania. Określenie w wymaganiach konkretnej wartości mocy zasilacza
znacznie ogranicza właściwy dobór komputera. Zasilacze o nieznacznie większej mocy nie
powodują zwiększenia zużycia energii, gdyż mając wysoką sprawność pracują przeważnie na
niższych obciążeniach.
W związku z powyższym pytamy:
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta posiadające zasilacz
o mocy 320 Wat?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po analizie ww. kwestii, zapis Załączniku nr 1do
SIWZ, Części I., pkt. 1, ppkt. 33 otrzymuje nowe brzmienie: Moc zasilacza (nie mniej niż) –
300 Wat.
Pytanie:
6. Część I ‐ Komputer – pkt. 1 ‐ Jednostka centralna – 130 szt.
Zamawiający wymaga w ppkt. 34: „34. Masa netto (nie więcej niż) ‐ 8.0 kg”
Dla komputera stacjonarnego warunek „masy netto” mie ma znaczenia dla jego eksploatacji.
W związku z powyższym pytamy:
Czy Zamawiający dopuści komputery renomowanego producenta posiadające masę netto nie
większą niż 9,5 kg?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany przedmiotowego zapisu.

Pytanie:
7. Część I ‐ Komputer – pkt. 2 – Mysz komputerowa – 130 szt.
Zamawiający wymaga dla myszy ‐ długość kabla (nie mniej niż) – 180 cm. Myszy produkowane
są z kablami, których długość jest wykonywana w pewnej tolerancji (nawet kilku centymetrów)
dla tego samego wyrobu. Właściwym było by przyjęcie tu pewnej tolerancji.
Czy Zamawiający dopuści myszy komputerowe o długości kabla nie mniejszej niż 175 cm +/‐ 5
cm?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po analizie ww. kwestii, zapis Załączniku nr 1do
SIWZ, Części I., pkt. 2, ppkt. 6 otrzymuje nowe brzmienie: Długość kabla wraz z wtyczką (nie
mniej niż) – 180 cm.
Pytanie:
8. Część I ‐ Komputer – pkt. 3 – Klawiatura komputerowa – 130 szt.
Zamawiający wymaga dla klawiatury ‐ długość kabla (nie mniej niż) – 180 cm.
Klawiatury produkowane są z kablami, których długość jest wykonywana w pewnej tolerancji
(nawet kilku centymetrów) dla tego samego wyrobu. Właściwym było by przyjęcie tu pewnej
tolerancji. Czy Zamawiający dopuści klawiatury komputerowe o długości kabla nie mniejszej niż
175 cm +/‐ 5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że po analizie ww. kwestii, zapis Załączniku nr 1do
SIWZ, Części I., pkt. 3, ppkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie: Długość kabla wraz z wtyczką (nie
mniej niż) – 180 cm.
Pytanie:
9. Część I ‐ Komputer – pkt. 4 – System operacyjny – 130 szt.
Zamawiający wymaga ‐ MS Windows 7 Professional OEM PL* lub równoważne.
W jakiej wersji ma być preinstalowany na komputerze ten system: w 32 bit czy w 64 bit?
Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wersji systemu (32 bit, 64 bit), w związku z
powyższym decyzja o wersji systemu należy do Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami i zmianami w
SIWZ nie ma zastosowania art. 38 ust. 6 Pzp., w związku z powyższym termin składania ofert nie
ulega zmianie.
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Małgorzata Kowalska

