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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, obsługującą jednocześnie 3 
karty graficzne w trybie PCIe x16 każda. Czy pod pojęciem „obsługująca jednocześnie 3 karty 
graficzne w trybie PCIe x16” Zamawiający rozumie pracę w trybie PCIe x16 tzw. running at x16 
(PCIE X16) czy też po prostu płyta ma posiadać 3 gniazda rozszerzeń PCIe x16? Prosimy o 
uszczegółowienie tego zapisu, ponieważ płyty główne, które pasują do przedmiotowego postępowania 
posiadają 3 gniazda rozszerzeń PCIe x16, ale pracują w różnych trybach x16, x8 lub x4. 
Odpowiedź: 
Płyta ma posiadać 3 gniazda rozszerzeń PCIe x16, ale mogą one pracować w różnych trybach x16, x8 
lub x4. 
 
Pytanie 2  
Czy Zamawiający dopuściłby płytę główną (w części VIII Zestaw komputerowy nr 3) ze wsparciem 
dla PCIx16 Gen 4 umożliwiającą montaż 3 kart graficznych w technologii NVIDIA, obsługującą 
jednocześnie 3 karty graficzne w trybie PCIe x16 każda, ale pracującą w trybie: 1 x PCI Express x16 
slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIX 16), 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCI 4.0 
and running at x8 (PCIX 8) 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCI 4.0/3.0 and running at x4 
(PCIEX 4) przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Prosimy o możliwość dopuszczenia takiego 
rozwiązania, ponieważ nie ma na rynku rozwiaząnia z obsługą 3 kart graficznych, wszystkich 
pracujących w trybie x16 /running at x16 (PCIX 16) i to Gen 4 dla wymaganej karty graficznej. W 
przypadku braku zgody prosimy o wskazanie przykładowego modelu płyty głównej, który spełnia 
oczekiwania Zamawiającego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza taką płytę główną. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający z części VIII Zestaw Komputerowy nr 3 wymaga płytę główną z 3 x PCIe x16 
Generacji 3 czy Generacji 4 czy też oba jednocześnie. Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu. 
Odpowiedź: 
Płyta główna ma wspierać zarówno PCIe generacji 3 jak i generacji 4. 
 
Pytanie 4 
Czy Zamawiający zamierza rozbudować komputer nr 3 w przyszłości w sumie o 3 karty graficzne? 
Jeżeli tak to prosimy o informację, ponieważ należałoby dobrać obudowę z odpowiednią ilością 
wolnych slotów i miejscem na ich montaż. 
Odpowiedź: 
Tak 
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Pytanie 5 
W części VIII Zestaw komputerowy nr 3 Zamawiający w załączniku nr 2 zawarł zapis, że wymaga 
zasilacz o maksymalnej głośności 25 dB. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności 
ofert dopuściłby zasilacz, który spełniałby wszystkie wymagania przy czym posiadałby maksymalną 
głośność 25,9 dB przy 100% obciążeniu przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian? Prosimy o 
dopuszczenie, ponieważ jest to minimalna różnica w głośności (wyłącznie 0,9 dB wg danych 
producenta) i jest emitowana wyłącznie w trybie maksymalnego obciążenia. W trybie standardowej 
pracy przy 50% obciążeniu głośność wynosi poniżej 20 dB.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zasilacz, który posiada maksymalną głośność 25,9 dB przy 100% obciążeniu 
przy zachowaniu reszty wymagań bez zmian. 
 
Pytanie 6  
W części VIII Zestaw komputerowy nr 3 Zamawiający w załączniku nr 2 wskazał, że wymaga 
obudowę Big Tower extended ATX. Czy Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuści 
obudowę Full Tower z obsługą Extended ATX przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian? 
Prosimy o dopuszczenie, ponieważ obudowa Full Tower z obsługą Extended ATX posiada te same 
parametry, co Big Tower extended ATX. Różnica wynika wyłącznie z nazwy stosowanej przez 
różnych producentów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obudowę Full Tower z obsługą Extended ATX przy zachowaniu pozostałych 
wymagań bez zmian. 
 
Pytanie 7 
W części VIII Zestaw komputerowy nr 3 Zamawiający w załączniku nr 2 wymaga monitor z HDR. 
Czy Zamawiający dopuściłby rozwiązanie równoważne w postaci zaoferowania monitora z DCR 
(Dynamic Contrast Ratio) zamiast HDR (High Dynamic Range) przy zachowaniu pozostałych 
wymagań bez zmian? Prosimy o dopuszczenie monitora z DCR, ponieważ jest to system, który 
dostosowuje jasność wyświetlacza na podstawie tego, co jest wyświetlane, aby poprawić kontrast 
kolorów. Jeśli użytkownik ma scenę z dużą ilością ciemnych kolorów, wyświetlacz zmniejsza jasność, 
aby pomóc cieniom, które wyglądają na mniej wyblakłe i szare. Jeśli użytkownik ma jasną scenę z 
dużą ilością jasnych kolorów lub bieli, jasność zwiększa się, aby rzeczy wyglądały na żywe i nie jest 
tak zauważalne, jeśli ciemniejsze kolory wyglądają na wyblakłe. Z kolei HDR to nazwa reklamowana 
w celu dostosowania 10-bitowej lub większej głębi kolorów na monitorach, często wraz z innymi 
nadchodzącymi technologiami, takimi jak 4K. Bez wchodzenia w kwestie techniczne, w zasadzie 
można osiągnąć zwiększony zakres kolorów lub jasności. Innymi słowy, monitory HDR są w stanie 
dostarczyć głębsze kolory, ale monitory DCR będą w stanie zapewnić większe możliwości uzyskania 
lepszego doświadczenia, zgodnie z tym, co użytkownik chce zobaczyć. Przy czym monitory DCR, 
wywierają mniejszy nacisk na nasze oczy. Ponadto w większości monitorów stosowana jest 
technologia DCR. Technologia HDR stsowana jest w telewizorach. Dodatkowo wymóg posiadania 
przez monitora HDR znacząco zwiększy cenę oferty. Prosimy o możliwość zaoferowania rozwiązania 
równoważnego tj. DCR. W przypadku braku zgody prosimy o informację czym podyktowana jest 
konieczność zaoferowania monitora z obsługą HDR ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci zaoferowania monitora z DCR, przy 
zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian. 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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