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Dotyczy: postępowania nr 29/ZP/21 na: „Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu 
komputerowego i oprogramowania”. 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1: 
W części VIII Zestaw komputerowy nr 3 Zamawiający w załączniku nr 2 wskazał, że wymaga płytę 
główną umożliwiającą montaż 3 kart graficznych w technologii NVIDIA. Zgodnie z opublikowanymi 
odpowiedziami (VI) Zamawiający w dniu 23 lipca 2021 r. na pytanie 4 udzielił odpowiedzi, że w 
przyszłości zamierza rozbudować komputer nr 3 w sumie o 3 karty graficzne. Chcielibyśmy 
Zamawiającemu zwrócić uwagę, że dostępne na rynku płyty główne dla zestawu komputerowego nr 3 
dają możliwość obsadzenia 3 kart graficznych (posiadają 3 x PCIe x16 Gen 3.0 oraz Gen 4.0), ale 
tylko dwie karty graficzne w technologii NVIDIA będą mogły pracować w trybie Multi-GPU. To 
oznacza, że jeżeli Zamawiający będzie chciał w przyszłości rozbudować komputer w sumie o trzy 
karty graficzne w technologii NVIDIA to tylko dwie z nich będą mogły pracować w trybie Multi-GPU 
(SLI), ponieważ obecnie dostępne na rynku w sprzedaży płyty główne posiadają wsparcie: Support for 
NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologie and 2-Way AMD CrossFire™ 
technologies. Wsparcie dla 3 kart graficznych jest obecnie dostępne wyłącznie dla kart graficznych dla 
technologii AMD: 3-Way CrossFireX™ and CrossFireX™ Dla kart graficznych w technologii 
NVIDIA wsparcie jest wyłącznie dla dwóch kart graficznych w technologii NVIDIA: Supports 
NVIDIA® NVLink™ with dual NVIDIA® GeForce RTX series graphics cards. Nie ma na rynku 
żadnej dostępnej płyty głównej kompatybilnej z wymaganym procesorem, która dawałaby możliwość 
jednoczesnej pracy 3 kart graficznych w technologii NVIDIA. Powodem jest fakt, że firma NVIDIA 
wraz z premierą nowych kart graficznych z serii RTX 30XX zrezygnowała z możliwości łączenia kart 
graficznych i jednoczesnej obsługi kilku kart graficznych. Praca w trybie Multi-GPU (SLI) jest 
wyłącznie zarezerwowana dla kart graficznych RTX 3090, gdyż tylko one posiadają dedykowane 
złącze Nvlink SLI. To oznacza, że Zamawiający będzie mógł fizycznie zainstalować trzy karty 
graficzne oparte o technologię NVIDIA jednak jeżeli będzie chciał korzystać z jednoczesnej pracy 
(SLI) to wyłącznie w trybie NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™. W związku z 
powyższym czy Zamawiający dopuściłby płytę główną posiadającą 3 gniazda PCIe x16 z obsługą 
Multi-graphics: Support for NVIDIA® Quad-GPU SLI™ and 2-Way NVIDIA® SLI™ technologies ; 
Support for AMD Quad-GPU CrossFire™ and 2-Way AMD CrossFire™ technologies ? Prosimy o 
dopuszczenie, ponieważ powyższe determinuje do wyrażenia przez Zamawiającego zgody. W 
przypadku braku zgody prosimy o wskazanie przykładowego modelu płyty głównej, która zdaniem 
Zamawiającego spełnia wymagane zapisy 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie korzysta z trybu SLI. Zamawiany sprzęt ma służyć do trenowania sieci neuronowych 
oraz cyfrowego przetwarzania obrazów, dlatego istnieje potrzeba obsługi 3 kart graficznych, co w 
znaczący sposób przyspiesza proces. Zamawiający korzysta w tym celu z bibliotek OpenCV i CUDA, 
wobec powyższego proponowany sprzęt musi być z nimi zgodny. 
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Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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