Gizałki, dnia 02.07.2020 r.
Znak sprawy RO.042.1.2019

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie
Gizałki”.
WYJAŚNIENIA DO PYTAŃ
Zamawiający Gmina Gizałki zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu
02.07.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:
Pytanie
Pytanie odnośnie karty sieciowej:
W określonej przez państwa specyfikacji karty określone zostały wymagania aby karta
posiadała port RJ-45 do komunikacji przewodowej oraz standardy 802.3 czyli komunikacji
bezprzewodowej Wi-FI.
Takowe karty nie istnieją ponieważ posiadają albo porty transmisji przewodowej albo
bezprzewodowej.
Czy wobec tego zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 2 odrębnych kart
sieciowych?
Czy nie tańszym i lepszym rozwiązaniem byłby router?
Proszę o sprecyzowanie czy aby na pewno nie powstał błąd w specyfikacji technicznej a
założenie zamawiającego miało co innego na celu niż zostało osiągnięte poprzez możliwy
błąd? Byłoby to skutkujące odwołaniem ogłoszonego postępowania w celu uniknięcia
niejasności i roszczeń oraz ewentualne przeprowadzenie dialogu technologicznego dla
sprecyzowania potrzeb przed ponownym ogłoszeniem.
Odpowiedź
W poz. 10 Karta sieciowa do podłączenia przez USB wymagana jest karta spełniająca
minimalne wymagania opisane poniżej:
Minimalne wymagania:
1. Rodzaj karty: zewnętrzna
2. Interfejs: USB 3.0 (USB 3.1 gen. 1)
3. Port: min. 1 x RJ-45
4. Protokoły i standardy: min. IEEE 802.3u (100BASE-TX, 100BASE-FX) lub IEEE 802.3ab
(1000BASE-T)
5. Obsługiwany system operacyjny: min. najnowszy stabilny system operacyjny, z
interfejsem dostępnym w kilku językach do wyboru: minimum w polskim i angielskim, w
pełni obsługujący najnowszy zestaw funkcji API wspomagających generowanie grafiki,
dźwięku oraz innych zadań związanych z aplikacjami multimedialnymi oraz umożliwiający
zarządzanie wersjami plików poprzez kopie w tle.
W żadnym punkcie specyfikacji nie ma mowy o komunikacji bezprzewodowej WiFi. Należy
wyraźnie zaprzeczyć stwierdzeniu, że standard 802.3 dotyczy komunikacji bezprzewodowej.
Przecież standard:
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- IEEE 802.3u – opisuje 100BASE-TX , 100BASE-T4 , 100BASE-FX Fast Ethernet przy 100
Mbit / s (12,5 MB / s) z automatyczną negocjacją
- IEEE 802.3ab – opisuje 1000BASE-T Gbit / s Ethernet po skrętce z prędkością 1 Gbit / s
(125 MB / s)
Jak wynika z powyższego oba dotyczą Ethernetu, czyli połączeń przewodowych.
W specyfikacji nie ma żadnego błędu. Zamawiający oczekuje dostarczenia zewnętrznej karty
sieciowej, która z jednej strony jest zakończona łączem USB umożliwiającym wpięcie karty
do portu USB komputera/ notebooka, a z drugiej strony łączem RJ-45 umożliwiającym
wpięcie się do sieci przewodowej.

Kierownik Zamawiającego
Zastępca Wójta Gminy Gizałki
/-/ Anna Glapa

Do wiadomości:
1. Baza konkurencyjności.
2. Strona internetowa – www.bip.gizalki.pl
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