
Wieliczka, dnia 13 września 2017 roku

Wykonawcy/uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Zakup wraz z dostawą sprzętu 

komputerowego (PCKZIU. 271.12/CKZ/2017)”

Na podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo zamówień

publicznych (tj. Dz.U.2017 poz. 1579 ) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania

mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ:

Pytanie 5 
Część  1.1.  Komputer  stacjonarny  bez  systemu  operacyjnego:  Czy  dopuszczają
Państwo monitor wyposażony w złącze DisplayPort zamiast wymaganego złącza VGA.
Zaproponowane  rozwiązanie  umożliwi  połączenie  monitora  wraz  z  komputerem
poprzez złącze DisplayPort zapewniając najwyższy standard połączenia. 

Zamawiający nie dopuszcza monitora wyposażonego w złącze  DisplayPort
zamiast  złącza VGA.

Pytanie 6
W części 1.1. Komputer stacjonarny bez systemu operacyjnego Zamawiający wskazał,
iż wymaga zasilacz o efektywności energetycznej min. 86%. Nasuwa się pytanie pod
jakim obciążeniem komputera (tj. 20%, 50% czy też 100%) ma dotyczyć efektywność
zasilacza  na  poziomie  min.  86%.  Efektywność  energetyczna  jest  podawana  pod
różnym  obciążeniem  komputera.  Aby  móc  zaoferować  Zamawiającemu  zasilacz  o
efektywności  energetycznej  min.  86%  potrzebujemy  informację  pod  jakim
obciążeniem komputera wymagana jest żądana efektywność energetyczna.

Zamawiający  informuje,  iż  efektywność  ma  być  zgodna  z  oficjalnymi
parametrami  podawanymi  przez  producenta  w  specyfikacji  produktu  (w
opisie  produktu).  Zamawiający  pragnie  zwrócić  uwagę,  iż  badanie  pod
obciążeniem 20%, 50% i 100% prowadzone jest jako standard w ramach
uzyskiwania Certyfikatu 80 Plus (oraz 10% dla 80 PLUS Titanium), natomiast
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w  przypadku  zasilaczy  nie  posiadających  certyfikatu  producenci  podają
efektywność  energetyczną nie  określając  często  obciążenia.  Należy  zatem
bazować  na  deklaracji  producenta,  ponieważ  Zamawiający  nie  wymaga
posiadania certyfikatu przez zasilacz. 
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