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Białystok, dnia 23.03.2020 r.
Znak postępowania: K.331-1/2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniudotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawę sprzętu oraz wykonanie
i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych
w ramach projektu „Skarbiec kultury - edycja II - digitalizacja zasobów"
A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - dalej „ustawa Pzp",
Zamawiający: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok , przekazuje treść kolejnych zapytań

dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z
udzielonymi odpowiedziami.
Zestaw pytań z dnia 20.03.2020 r.:
1. Czy zamawiający posiada wyniki punktacji procesorów na dzień 23th of July 2019?

Odpowiedź:
Zamawiający do odpowiedzi dołącza skany z wynikami punktacji procesorów
na dzień 23.03.2020 r. Zamieszczone wyniki z nazwami procesorów należy
traktować poglądowo. Zamawiający dopuszcza procesory równoważne.
2. Komputer dla czytelników. Czy zamawiający dopuści komputer PC posiadający
złącza lx HDMI, l x Display Port?

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia parametr nie zmieniony. Zamawiany komputer ma
być wyposażony w min. dwa złącza Display Port, co nie wyklucza zastosowania
również innych złącz umożliwiających podłączenie monitora.
3. Komputer do obsługi skanowania i obróbki zdigitalizowanych zasobów
bibliotecznych. Czy zamawiający dopuści komputer posiadający wymiary: bez
nóżek i uchwytów 107.2cm, z nóżkami i uchwytami 111.2cm?
W Opisie przedmiotu zamówienia jest następujący zapis:

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 108cm. Waga max21 kg. Obudowa
musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Zasilacz max. 1000W
pracujący w sieci 230V 50/60Hz. Obudowa musi posiadać gniazdo umożliwiające
zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuści, aby suma wymiarów komputera do obsługi
skanowania i obróbki zdigitalizowanych zasobów bibliotecznych mierzona
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bez nóżek i uchwytów nie przekraczała 108 cm, (natomiast z nóżkami i
uchwytami nie przekraczała 112 cm).
4. Monitor dla czytelników. Prosimy o doprecyzowanie zużycia energii dla monitora
LCD. Monitor, który chcemy zaproponować ma parametry: zużycie typowe 33.2W,
zużycie mierzone wg Energy STar 19.9W, zużycie max 160W. Czy zamawiający
dopuści monitor posiadający takie wyniki?

Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuści monitor,
którego producent wskazuje, że typowe zużycie prądu dła monitora w trybie
włączenia wynosi max. 45 W.
5. Monitor do obsługi skanowania i obróbki zdigitalizowanych zasobów
bibliotecznych. Czy zamawiający dopuści monitor bez złącza USB Typ-C?

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia parametr nie zmieniony.
6. Serwer. Czy zamawiający uzna w serwerze procesory o większej ilości fizycznych
rdzeni od wymaganych 12 rdzeniowych za spełniające minimalne wymagania
zamawiającego? Chcielibyśmy równocześnie zaznaczyć, że żaden z wiodących
producentów na rynku nie posiada serwera z dwoma procesorami 12
rdzeniowymi osiągającymi minimum wymagane 200 punktów w teście
SPECrate2017.

Odpowiedź:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał jako
parametr minimalny zainstalowane dwa procesory dwunastordzeniowe klasy
x86, co jest parametrem minimalnym i nie wyklucza zaproponowania przez
Wykonawcę serwera z procesorami o większej ilości rdzeni.
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy
składaniu ofert.
C. W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1, Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu
zamówienia, zawartego w załączniku nr la do SIWZ (część 1 zamówienia sprzęt). Zmiany na zaktualizowany dokument naniesiono kolorem czerwonym,
D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż
Warunków Zamówienia pozostaie bez zmian.
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