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ZP/03/01/2018 

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, 
instalację i konfigurację sprzętu komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w 
Warszawie. 

 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i konfigurację sprzętu 
komputerowego i sieciowego oraz oprogramowania dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie wpłynęły zapytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”). 

 

W związku z powyższym Zamawiający podaje treść ww. zapytań oraz udzielanych przez Zamawiającego odpowiedzi:	

	
Pytanie 1: 
 
Czy Zamawiający nie popełnił błędu w opisie podpunktu 1 w zakresie opisu pamięci RAM - podwójny 
opis tego parametru? 
 
Odpowiedź : 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu zamówienia”,   poz. 6. Stacjonarna stacja robocza pkt. 1 otrzymuję 
brzmienie : 
 

1. Wyposażona musi być w procesor 8rdzeniowy z 25MB pamięci podręcznej L3 i Turbo Boost do 3,9 Ghz, Pamięć RAM 
DDR3 ECC 16GB na szynie1866MHz, posiadać min dwa procesory graficzne, z których każdy musi mieć min 6GB 
pamięci  VRAM  GDDR5 o przepustowości pamięci 264GB/s oraz mocy obliczeniowej min. 3,5 teraflopa. 

 

 
Pytanie 2 : 
 
Czy Zamawiający w podpunkcie 2 na pewno ma na myśli możliwość podłączenia minimum 3 monitorów 
„bezprzewodowych”? 
 
Odpowiedź : 
 
Załącznik nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu zamówienia”,   poz 6. Stacjonarna stacja robocza pkt. 2 otrzymuję 
brzmienie : 
 

2. Stacja musi umożliwiać podłączenie min. 3 monitorów dwuprzewodowych 5K oraz 6 poprzez złącze Thunderbolt oraz 
posiadać przestrzeń dyskową o pojemności min. 1TB SSD. 

 
Pytanie 3 : 
 
Czy Opis Przedmiotu Zamówienia opisuje minimalne wymagania techniczne, i czy w związku z tym 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty o parametrach nie gorszych niż w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia? 
 
Odpowiedź : 
 
OPZ przedstawia minimalne wymagania techniczne, sprzęt musi być równoważny lub lepszy.  
Wszystkie dodatkowe wymagania w tym zakresie zostały opisane w SIWZ, Załączniku Nr 1 oraz w 
Umowie, zalecamy dokładną analizę wymienionych dokumentów. 
 
 
 

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi Zamawiającego stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

	


