INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.10.2022

Kraków, 13 kwietnia 2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
dostawę sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP.260.10.2022.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA TREŚC I SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną oraz, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ.
Pytanie nr 1
Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego nr 3: Zamawiający jako przykład podał płytę
główną Asrokc X299 Estreme 4, jednakże ani ten model płyty głównej ani żaden inny
spełniający wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego jednocześnie nie jest
dostępny na rynku. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o
umożliwienie dostarczenia zestawu komputerowego wyposażonego w płytę z
1x M.2 PCIe Gen3/SATA oraz bez obsługi pamięci w trybie Quad Channel, przy jednoczesnym
spełnianiu pozostałych wymagań. W przypadku braku zgody proszę o podanie producenta i
modelu płyty dostępnej obecnie na rynku i spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego
jednocześnie.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie płyty o parametrach gorszych, niż
wyspecyfikowane. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku dostępne są inne modele płyty
tego samego producenta, które spełniają wymagania, np.: ASRock X299 Steel Legend (90MXBBJ0-A0UAYZ) albo X299 Creator.
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków
www.ifj.edu.pl
centrala: +48 12 662 8000

dyrektor: +48 12 662 8200
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl
fax: +48 12 662 8458

str. 1
NIP: PL 6750000444
REGON: 000326983
RIN: RIN-III-61/04

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Pytanie nr 2
Pytanie dotyczące Zestawu Komputerowego nr 4: Zamawiający wymaga łączności
bezprzewodowej WiFi w architekturze 802.11 a/b/g/n/ac co odpowiada standardowe WiFi 5,
natomiast w dalszej części opisu widnieje wymóg WiFi 6, co sugeruje architekturę 802.11
a/b/g/n/ac/ax. Proszę o doprecyzowanie jakiego standardu wymaga Zamawiający.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że wymaga standardu WIFI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax). Standard WIFI 6
obejmuje niższy standard i jest kompatybilny z 802.11 a/b/g/n/ac. Podany przez
Zamawiającego przykład spełnia wymagania WiFi 6.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.
W związku z odpowiedzią na pytania Wykonawców Zamawiający zmienia termin składania
i otwarcia ofert:
Nowy termin składania ofert: 15 kwietnia 2022 r. godz. 10:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2022 r. godz. 12:00.
Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 13
maja 2022 r.
W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu.

Z poważaniem,
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk
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