
Gdynia 22.04.2016 

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 03/ZP/16, którego przedmiotem jest: 
Dostawa oraz uruchomienie w siedzibie Zamawiającego sprzętu komputerowego, 
urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, zamawiający - Akademia Marynarki 
Wojennej , ul. Śmidowicza 69 , 81-127 Gdynia, tel.: faks 261 262 963 , w dniu 21.04.2016 r. 
otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

1. W postępowaniu jak w temacie w załączniku 6 do SIWZ , brakuje opisu przedmiotu 
zamówienia. 
Uniemożliwia to złożenie oferty. Proszę o uzupełnienie 

Odpowiedź: 

Ad 1: Zamawiający na podstawie art.38 ust. 4 zmienia załącznik nr 6 do SIWZ 

Było:. 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

ZBIORCZY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I 
OPROGRAMOW ANIA 

UWAGI: 
l. Ze względu na pracę komputerów w sieci akademickiej każdy notebook musi 

posiadać system Windows 7 Professional z nośnikiem. 
2. Kaźdy komputer i notebook winien mieć także licencyjne programy do nagrywania płyt 

DVD/CD-CD/RW oraz programy (typu Power DVD) do odtwarzania filmów DVD. 
3. Urządzenia zewnętrzne (typu monitor, drukarka, itp.) muszą mieć wszystkie 

niezbędne kable łączeniowe (zasilający i interfejsowy). 
4. Wszystkie karty graficzne; karty dźwiękowe; karty sieciowe winny posiadać nośniki (CD

ROM lub FD) ze sterownikami odpowiednimi do oferowanego systemu operacyjnego. 
5. Urządzenia typu drukarka, cyfrowa kopiarka-drukarka muszą być dostarczone w opcji 

"gotowe do pracy", tzn. wyposażone w pełnowymiarowy to ner l tusz. 
Wykonawca oferując sprzęt lub oprogramowanie musi liczyć się z realiami pracy 
oprogramowania już funkcjonującego u zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego 
powszechnie używają systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego firmy Microsoft. 
Są w obsłudze tego oprogramowania przeszkoleni i doświadczeni. Na bazie tych systemów 
operacyjnych funkcjonuje cała sieć akademicka i wymiana informacji między 
użytkownikami . Jeśli Wykonawcajako system operacyjny do komputerów zaoferuje 
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bezpłatny system operacyjny na licencji Open Source to musi liczyć się z tym, że 
zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przeszkolenia, na jego koszt, użytkowników do 
obsługi komputerów z tym systemem, zapewnienia kompatybilności dotychczas 
funkcjonującej struktury sieci, obiegu dokumentów itp. Analogicznie wygląda sytuacja w 
przypadku oprogramowania biurowego MS Office. Zaoferowanie bezpłatnego 
oprogramowania na licencji Open Source również będzie skutkowało żądaniem przeszkolenia 
pracowników zamawiającego przez Wykonawcę na jego koszt. 

Część I (serwery) 
Ilość l Lp. \ Sprzęt 

. Serwer l 

Cz~ść II (komputery przenośne, tablety) 
Lp. Sprzęt Ilość 

Laptop nr l l 
Laptop nr 2 l 
Tablet nr l l 

Część III (opro~ramowanie) 
Lp. Oprogramowanie Ilość 

l. MS Office 2015 OEM EDU l 
2. Microsoft Office Home & Business 2016 for Mac l 

UWAGI: 
W ofercie należy podać nazwę producenta i oznaczenie dla wszystkich wyszczególnionych 
komponentów oferowanego sprzętu pod groźbą odrzucenia oferty, jako niespełniającej 
wymogów stawianych przez zamawiającego. 
W przypadku ofert procesorów Zamawiający będzie posiłkował się parametrem wydajności w 
teście CPU Benchrnarks (http://www.cpubenchmark.net/) wg firmy PassMark Software 
(http://www.passmark.com). 
W przypadku ofert kart graficznych Zamawiający będzie posiłkował się parametrem 
wydajności w teście Video Card Benchmark (http://www.videocardbenchrnark.net) 
wg.PassMark Software (http://www.passmark.com). 

ZAŁĄCZNIK NR 6 

ZBIORCZY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I 
OPROGRAMOW ANIA 

UWAGI: 
6. ~. w~ględu Jła pracę kómputetów w sieci aka()emickiej kitidy notebook musi 

pą~iaUą,ć syśten1 Windows 7~.rą.fes~ional z nQś,pikiem. 
7. Każdy komputer i notebook winien mieć także licencyjne programy do nagrywania płyt 

DVD/CD-CD/RW oraz programy (typu Power DVD) do odtwarzania filmów DVD. 
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8. Urzą~zenia zewnętrzne (typp moriltf_łr;::~ drukarka, itp.) IJlpszą mieć wszystkie 
!llezbę~pe kąpie łąc2:~mjowe (zą~ilającyi hit~r(ęjsowy). 

9. Wszystkie karty graficzne; karty dźwiękowe; karty sieciowe winny posiadać nośniki (CD
ROM lub FD) ze sterownikarni odpowiednimi do oferowanego systemu operacyjnego. 

1 O. Urządzenia typu drukarka, cyfrowa kopiarka-drukarka muszą być 
dostarczone w opcji "gotowe do pracy", tzn. wyposażone w pełnowymiarowy toner l tusz. 

Wykonawca oferując sprzęt lub oprogramowanie musi liczyć się z realiami pracy 
oprogramowania już funkcjonującego u zamawiającego. Pracownicy Zamawiającego 
powszechnie używają systemów operacyjnych i oprogramowania biurowego firmy Microsoft. 
Są w obsłudze tego oprogramowania przeszkoleni i doświadczeni. Na bazie tych systemów 
operacyjnych funkcjonuje cała sieć akademicka i wymiana informacji między 
użytkownikami. Jeśli Wykonawcajako system operacyjny do komputerów zaoferuje 
bezpłatny system operacyjny na licencji Open Source to musi liczyć się z tym, że 
zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przeszkolenia, najego koszt, użytkowników do 
obsługi komputerów z tym systemem, zapewnienia kompatybilności dotychczas 
funkcjonującej struktury sieci, obiegu dokumentów itp. Analogicznie wygląda sytuacja w 
przypadku oprogramowania biurowego MS Office. Zaoferowanie bezpłatnego 
oprogramowania na licencji Open Source również będzie skutkowało żądaniem przeszkolenia 
pracowników zamawiającego przez Wykonawcę na jego koszt. 

Część l (serwery) 

l Lp. l Sprzęt Ilość 

2. Serwer 

Część II (komputery przenośne, tablety) 
Lp. Sprzęt Ilość 

4. Laptop nr l l 
5. Laptop nr 2 l 
6. Tablet nr l l 

Część III (oprogramowanie) 
Lp. Oprogramowanie Ilość 
l. MS Office 2015 OEM EDU l 
2. Microsoft Office Home & Business 2016 for Mac l 

UWAGI: 
W ofercie należy podać nazwę producenta i oznaczenie dla wszystkich wyszczególnionych 
kompo~entów ?ferowanego sprzęt.u. pod groźbą odrzucenia oferty, jako niespełniającej 
wymogow stawianych przez zamaWiającego. 
w, p_rzypadku ofert procesorów Zamawiający będzie posiłkował się parametrem wydąjności w 
tesc1e CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net/) wg firmy PassMark Software 
(http://www.passmark.com). 

W p:zy~a?ku o fe~ . kart .graficznych Zamawiający będzie posiłkował się parametrem 
wydaJnosci w tesc1e V1deo Card Benchinark (http: //www.videocardbenchmark.net) 
wg.PassMark Software (http://www.passmark.com). 
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Część I ( serwer ) 
S er rack erw 

Komponent Parametry wymagane 

Procesory 2 procesory, 6 rdzeniowe, 12 wątkowe, 
64bitowe, osiągające wynik co najmniej 9900 
pkt. w teście CPU Benchmarks 
(http://www.cpubenchmark.net/) wg. Firmy 
PassMark Software (http://www.passmark.com) 

Płyta główna przystosowana do pracy ciągłej, dedykowana do 
pracy w serwerach 2 procesorowych, minimum 
6-rdzeniowych, posiadająca 12 gniazd pamięci 
DIMM DDR4, minimum 2 gniazda PCie xl6 

Porty 1/0 Min. 5x USB 2.0 

Pamięć RAM Nie mniej niż 8 x 8GB (DDR4, 2133 MHz, 
RDIMM) 

Karta sieciowa Dwuportowa karta Gigabit Ethemet 

Kontroler RAID Dedykowany kontroler RAID. Obsługa RAID O, 
l, 5, 6, 10 

Dyski twarde 2 x minimum l 000 GB, SA T A 7200rpm 
skonfigurowane w RAID l 
6 x minimum 2000 GB, SAT A 7200rpm 
skonfigurowane w RAID 5 

Obudowa Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej 
szafie RACK 19", dostarczona z elementami 
umożliwiającymi montaż w szafie Rack. 

Zasilanie 2 zasilacze o mocy co najmniej 750W HotPlug 

System Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard + 
operacyJny 5 licencji CAL 

Część II (komputery przenośne) 

L t l ap1op nr 

Komponent Parametry wymagane 

Laptop -Procesor: 
2 rdzeniowy, 4 wątkowy, 64bitowy, z 
pamięcią cache nie mniej niż 4MB, posiadający 
zintegrowaną kartę graficzną, osiągający 
wynik co najmniej 4250 pkt. w teście CPU 
Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net/) 
wg. Firmy PassMark Software 
(http://www.passmark.com) 

- Pamięć RAM: Nie mniej niż 8GB 
- Karta graficzna: Zintegrowana 
- Dysk SSD: Nie mniej niż 256 GB 

las e. 
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- Minimurn dwa porty USB 3.0, minimurn l port 
Thunderbolt 
- System operacyjny: 

Apple OS X 
-Ekran: 
przekątna 13,3 cala, podświetlenie LED, 
rozdzielczość nominalna 1440 x 900 pikseli 

np. Apple MacBook Air 13.3" lub 
równoważny 

Myszka optyczna, bezprzewodowa, z wyłącznikiem 
zasilania, rozdzielczość nie mniej niż 800 dpi, 
nanoodbiomik z interfejsem USB, nie mniej niż 
3 przyciski, rolka przewijania 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na 
kable i akcesoria, regulowany pasek naramienny 
o długości min. 1 m, kolor czarny 

L t 2 ap1op nr 

Komponent Parametry wymagane 

Laptop -Procesor: 
2 rdzeniowy, 4 wątkowy, 64bitowy, 
osiągający wynik co najmniej 3940 pkt. w 
teście CPU Benchrnarks 
(http ://www .cpubenchrnark.net/) wg. Firmy 
PassMark Software 
(http:/ /www.passmark.corn) 

- Pamięć RAM: Nie mniej niż 16GB 
- Karta graficzna: 
obsługa DirectX 11 i CUDA 3.0, osiągająca 
co najmniej 840 pkt w teście Video Card 
Benchrnark 
(http://www. videocardbenchrnark.net) wg. 
PassMark Software 
(http://www.passmark.corn) 

- Dysk twardy SSD: Nie mniej niż 256 GB 
-Napęd optyczny: DVD+/-RW 
- System operacyjny: 

Microsoft Windows 7 Professional 64 bit 
-Minimum 2 porty USB 3.0 
-Ekran: 
przekątna 15,6 cala, podświetlenie LED, 
rozdzielczość nominalna 1920x l 080 pikseli, 
matowy 

- Waga maksymalnie 2,5 kg 
np. ASUS B551LG-CN112G lub równoważny 

Myszka optyczna, bezprzewodowa, z wyłącznikiem 
zasilania, rozdzielczość nie mniej niż l 000 dpi, 
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nanoodbiornik z interfejsem USB, nie mniej niż 
3 przyciski, rolka przewijania 

Torba ładowana z góry, z dużą przednią kieszenią na 
kable i akcesoria, regulowany pasek naramienny 
o długości min. l m, kolor czarny 

Tablet nr l 

Parametry wymagane 

-Ekran: 
dotykowy, pojemnościowy, wykonany w technologii IPS, 
wielkość 9.7 cala, rozdzielczość min. 2048x1536 

- Pamięć wbudowana: nie mniej niż 128 GB 
-Procesor: 

3 rdzeniowy, architektura arrn 64 bit, o taktowaniu min. 1,5 GHz 
-Wbudowane kamery: tył min. 8 Mpix, przód min. 1,2 Mpix 
- USB: standard 2.0 lub wyższy 
- Łączność Bluetooth: wersja min. 4.0 
-Łączność WiFi: 802.llalb/g/nlac 
-Łączność 2G: EDGE l GPRS (850 /900 l l 800 / l 900 MHz) 
-Łączność 3G: HSPA+ (850 / 900 / l 900 / 2 100 MHz) 
- Łączność L TE 
- System operacyjny: Apple iOS 8 
-Waga: max. 450 g 
- Dominujący kolor obudowy: czarno-szary 
-Etui zabezpieczające urządzenie przed zniszczeniem 
np. Apple iPad Air 2 LTE Wi-Fi 128GB Space Gray lub 
równoważny 

Nazwa producenta i oznaczenie 
produktu oferowane2o 
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SEKCJI ZAMÓWI , PURLICZNYCH 
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BŁA (261 262 537)F:\20 16\03 Komputery\03 zapytania i odpowiedzi zmiana w SIWZ.doc mail , 
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