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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ 

KOMPUTERÓW”. 

 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze  zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi a także dokonuje zmiany treści 

SIWZ: 

Pytanie 1:  

W specyfikacji komputer stacjonarny typ II – 6 sztuk, w pozycji 2 widnieje zapis: 

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 9500 

punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 05-11-2013 

dostępny na stronie: http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

- liczba rdzeni minimum 4 

- liczba wątków minimum 8 

- wielkość pamięci cache minimum  8MB 

- TDP maksimum 35W  

Procesory spełniające powyższą specyfikację charakteryzują się poborem prądu (TDP) zdecydowanie 

wyższym niż 35W ale nie przekraczającym 77W. 

Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji procesora lub zmianę zapisu na TDP maksimum 77W. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 pkt. III poz. 2 SIWZ: 

WAG-Z-14/2013 Gdańsk, dnia 26 listopada 2013 r. 

Odpowiedzi na pytania 

Zmiana treści SIWZ 

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html


- Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 

9500 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 05 11 2013 dostępny na stronie: 

http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

- liczba rdzeni minimum 4 

- liczba wątków minimum 8 

- wielkość pamięci cache minimum  8MB 

- TDP maksimum 77W 

Pytanie 2 

Czy dopuszczą Państwo komputer wyposażony w BIOS nie posiadający funkcjonalności "ustawienia hasła 

na poziomie dysku twardego"? 

Pytam gdyż taki dysk po podłączeniu do innego komputera i tak będzie w pełni dostępny, bo samo 

ustawianie hasła na dysk nie powoduje zaszyfrowania jego zawartości 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza płyty główne, w których system BIOS nie posiada funkcjonalności 

ustawienia hasła na  dysku (drivelock). 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 pkt I poz. 15 oraz pkt III poz. 

14 SIWZ: 

BIOS komputera musi posiadać możliwość: 

- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio 

- blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI 

- kontroli sekwencji startowej 

- startu systemu z urządzenia USB 

- blokowania startowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 

- obsługi trybu PXE 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień należy stwierdzić, iż   nie jest wymagane przedłużenie 

terminu składania ofert. 

 

 

    Przewodniczący Komisji Przetargowej 

 

     Aleksandra Łomowska   
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