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Dotyczy: postępowania nr 80/ZP/20 na: dostawa do siedziby zamawiającego 
sprzętu komputerowego, oprogramowania. 
 
 

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

tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 
 
Część V 
Pytanie nr 1 
W części V serwer obliczeniowy wskazali Państwo, że wymagacie zasilacz modularny o 
mocy min. 1800 W z min. 20 x PCI-e (6+2 Pin). Nie ma na rynku takiego zasilacza. Są o 
wskazanej mocy i ilości złącz PCI, ale nie są to zasilacze modularne. W związku z 
powyższym niemożliwe jest złożenie jakiekolwiek oferty. Czy Zamawiający zgodzi się 
usunąć słowo "modularny"? Prosimy o usunięcie słowa "modularny", ponieważ nie ma na 
rynku takich zasilaczy. W przypadku braku zgody prosimy o możliwość dopuszczenia 
zasilacza o mocy min. 1800W i min. 8 x PCI-e (6+2pin). W przypadku braku zgody na oba 
prosimy o wskazanie przykładowego modelu, który Zamawiający dopuszcza. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dopuszcza zasilacz o mocy min. 1800W i min. 8 x złączach PCI-e (6+2pin). 

Pytanie nr 2 
W części V wymagacie Państwo procesor 6-rdzeniowy i jednocześnie płytę główną z obsługą 
min. 18 kart graficznych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jedyny model, który spełnia 
specyfikację tj. Asus B250 Mining Expert wspiera wyłącznie procesory 4-rdzeniowe 
(wystarczy wejść na listę obsługiwanych procesorów). Przykładowy model, który Państwo 
wskazali np. Intel Core i5-9400F nie będzie mógł być obsługiwany. W związku z powyższym 
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania procesora 4-rdzeniowego, który będzie 
wspierać wymaganą płytę główną? Brak zgody uniemożliwi złożenie jakiejkolwiek oferty, 
gdyż wszystkie wspierane procesory posiadają wyłącznie 4-rdzenie. Prosimy o dopuszczenie. 
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający dopuszcza procesor min. 4-rdzeniowy, obsługiwany przez oferowaną płytę 
główną. 

Pytanie nr 3 
W części V wymagacie Państwo obudowę na min. 7 kart graficznych i min. 8 wentylatorów. 
Konstrukcja obudowy na 7 kart graficznych umożliwia instalację 6 wentylatorów, a nie jak 
pisze Zamawiający 8 wentylatorów 120 mm. W związku z tym czy Zamawiający dopuści 
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obudowę dwupoziomową, która umożliwi montaż min. 7 kart graficznych i min. 6 
wentylatorów 120 mm? Prosimy o dopuszczenie. 
Odpowiedź 3: 
Zamawiający dopuszcza obudowę dwupoziomową, która umożliwia montaż min. 7 kart 
graficznych i min. 6 wentylatorów 120 mm. 
Pytanie nr 4 
Czy w części V Zamawiający wymaga montaż wentylatorów do obudowy? 
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający wymaga montażu wszystkich wentylatorów do oferowanej obudowy. 
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