
 
 

 

 
Pytania i odpowiedzi cz. I 

dot. zapytania ofertowego Nr 04/02.03.07.POIR/2021 z dn. 28.11.2021r. w przedmiocie sprzętu 

komputerowego i urządzeń specjalistycznych w ramach Projektu: „Cyfryzacja procesu produkcyjnego 

w budownictwie- Polskie Centrum BIM”  o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21  realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału 

koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych 

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający poprzez zapis „Bluetooth, USB 2,4GHz” rozumie podłączenie ww. 

urządzenia za pomocą kabla USB oraz Bluetooth? 

 

Zgodnie z intencją Zamawiającego zastosowany zapis oznaczać możliwość połączenia za pomocą 

Bluetooth lub odbiornika USB pracującego w pasmie 2,4GHz. 

 

Pytanie 2. W związku z przetargiem Nr 04/02.03.07.POIR/2021 z dn. 28.10.2021r., chciałbym 

poinformować, że zaproponowane przez państwa w SIWIZ terminy dostawy są w dzisiejszych 

realiach niemożliwe do zrealizowania. Wynika to wprost z sytuacji producentów chipów i mikro 

chipów w Azji. Tamtejsze fabryki po pandemii nie są wstanie wyprodukować wystarczającej ilości 

komponentów, co powoduje olbrzymie zakłócenia w produkcji w branżach motoryzacyjnej  

i komputerowej. Obecnie terminy realizacji zamówień na sprzęt komputerowy wahają się od 80 do 

120 dni i nie wiadomo czy nie ulegną wydłużeniu. Ponieważ w przetargu wskazujecie państwo 

bardzo krótkie (nierealistyczne) terminy dostaw oraz jednocześnie nakładacie kary związane z ich 

niedotrzymaniem, proszę o informację,  jak możemy rozwiązać ten problem. Chcielibyśmy wziąć 

udział w w/w przetargu i dochować wszelkich zobowiązań (w szczególności) terminów podpisanej 

ewentualnie umowy. 

 

Harmonogram dostaw sprzętu komputerowego został opracowany w oparciu o potrzeby zgłoszone 

przez firmy deklarujące chęć współpracy z Koordynatorem w ramach PC BIM, które de facto będą 

finalnymi użytkownikami zamawianego sprzętu komputerowego i urządzeń specjalistycznych.  

W wyniku zaistniałych zmian w projekcie Zamawiający dokonuje modyfikacji harmonogramu dostaw 

SIWZ pkt. 7 Termin realizacji dostaw, zgodnie z treścią zaktualizowanego zapytania ofertowego oraz 

ilości sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 3. W wierszu dotyczącym portów na panelu przednim zaszła omyłka pisarska: "USB Typ-A 

3.2 Gen 3 szt.". Czy w związku z tym Zamawiający doprecyzuje jakiego rodzaju złącz wymaga w 

stacji roboczej nr II? 

 

Zamawiający zweryfikował i dokonał korekty opisu parametrów technicznych dotyczących panelu 

przedniego w stacji roboczej II, faktycznie pełny opis powinien brzmieć "USB Typ-A 3.2 Gen. 1 - 3 

szt.". 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści stacje robocze z portami wymaganymi w OPZ umieszczonymi 

na panelu górnym zamiast na panelu przednim? 

 

Zamawiający dopuści stacje robocze z portami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia 

umiejscowionymi zamiast na panelu przednim- na panelu górnym/ tylnym, przy czym niezbędne jest 



 
 

 

 
aby dla zapewnienia łatwego dostępu co najmniej mikrofon, słuchawki i 1 szt. USB 3.0 były dostępne 

z panelu przedniego. 

 

Pytanie 5. Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez zapis "Karta graficzna 

dedykowana, do zastosowań CAD". Czy zamawiający ma na myśli oprogramowanie AutoCAD, 

którego producent posiada listę certyfikowanych układów graficznych dostępną pod adresem: 

https://knowledge.autodesk.com/certified-graphics-hardware ? 

 

Zamawiający dokonał zmiany opisu zamówienia karty graficznej w II rodzaju stacji roboczych, w tym 

doprecyzował oczekiwania co do rodzaju karty graficznej.   
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