Bielsko-Biała, dnia 2017.02.16
R78.1.2.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne udzielane zgodnie z zasadą
konkurencyjności na: Dostawa sprzętu komputerowego do projektu pn. „Opracowanie
innowacyjnej technologii wytwarzania pojazdów pożarniczych” w ramach Działania 1.1:
Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
ogłoszonego na stronie www.wiss.com.pl

Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ:
1. Pytanie dotyczące: 3. Opis przedmiotu zamówienia – Płyta główna:
Zamawiający opisał płytę główną w następujący sposób:
„ATX; chipset b150; socket 1151; min. 1x PCI-express x16; min. 1xPCI-express x1;
minimum 4xUSB 3.0 na panelu tylnym; gniazdo m.2; obsługiwany typ pamięci DDR4; 4
gniazda RAM
- Gniazda pamięci: DDR4
- Częstotliwości pracy pamięci [MHz]: min. 2133 MHz
- Panel tylny: 4x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x HDMI, 1x DVI-D, 3x złącze audio,
- Standard płyty: ATX”
Według informacji uzyskanych od wszystkich ogólnopolskich dystrybutorów sprzętu
elektronicznego nie ma obecnie na rynku płyty głównej spełniającej wszystkie
wymagania.
Jedyny model jaki spełniał wymagania Zamawiającego: Gigabyte GA-B150-HD3 jest
produktem End-of-life i nie będzie dostępny więcej w żadnej polskiej dystrybucji.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy dopuści płyty główne w
najbardziej popularnym obecnie standardzie, tj mikroATX, spełniającą wszystkie
wymagania Zamawiającego?
Dodatkowo w związku z koniecznością zmiany modelu płyty głównej i w celu
umożliwienia złożenia oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, zwracamy się z
prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o jeden dzień roboczy, tj. na dzień 20
lutego 2017roku bądź o dopuszczenie przesłania oferty w formie skanu z jednoczesnym
warunkiem niezwłocznego przesłania jej w formie pisemnej.
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Odpowiedzi:
1. Zamawiający dopuszcza płyty główne w standardzie mikroATX.
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert ani nie zmienia formy złożenia oferty.

Otrzymują:
1. wszyscy postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wiss.com.pl oraz
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
2.
a/a
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