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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

oraz 

INFORMACJA O ZMIANACH W SIWZ 

 

 

Warszawa, 2 lipca 2013r. 

 

 

Zamawiający informuje, że działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2012, poz. 1271) zwanej dalej 

ustawą, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze  

ZP-16/06/2013/272/W/SP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy, na „Dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego  

na potrzeby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”, wpłynęły 

następujące zapytania: 

 

Zapytanie 1 

 

dotyczy: Zał. nr 6 do SIWZ, Wzór umowy, Par 6.  

 

Prosimy o zmianę odpowiednich zapisów kar umownych i wyraźne zaznaczenie,  

iż kara umowna z tytułu opóźnienia dostawy oraz opóźnionej realizacji obowiązków 

gwarancyjnych, naliczana jest od wartości opóźnionej części dostawy, a nie od wartości 

zamówienia. 

 

Prosimy również aby Zamawiający wyraźnie zaznaczył, iż kary z tytułu niewłaściwe 

realizowanych serwisów gwarancyjnych dotyczą odpowiednich gwarantów - producentów 

sprzętu - w przypadkach gdy przedmiot zamówienia oferowany jest z gwarancją producenta, 

a nie dostawcy. 

 

Zapytanie 2 

 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odwołuje się do benchmarków, 

np. wartość średnia: test PassMark CPU Mark, wg http://cpubenchmark.net - dostęp 

10.05.2013,  wartość średnia: test PassMark GSD Mark, wg http://cpubenchmark.net - dostęp 

10.05.2013 - ze wskazaniem daty odczytu. 

Tak postawione wymagania nie są możliwe do zweryfikowania ani też do wykorzystania 

przez oferentów ponieważ wartości testowe podlegają zmianom i aktualizowane są  

na bieżąco, a wartości "historyczne" nie są przechowywane. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia we wszystkich 

miejscach, których powyższe uwagi dotyczą - w sposób, który umożliwi jednoznaczną 

weryfikację zgodności oferowanych produktów z zapisami SIWZ, np. poprzez usunięcie 

odwołania do dat odczytu wyników benchmarków. 

 

 

http://cpubenchma/
http://cpubenchma/
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W praktyce oznaczać to będzie konieczność zapisania przez Zamawiającego  

wyników testów w dniu, w którym upływa termin składania ofert celem wykorzystania  

ich do weryfikacji otrzymanych ofert. 

 

Odpowiedź 1 

 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na sugerowane zmiany w przedmiotowym 

zakresie. 

Zgodnie z §3 ust. 1-4 wzoru umowy Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania  

całego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych zakończonego podpisaniem   

przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru, na podstawie którego wypłacona 

zostanie należność. Nie ma tu więc mowy o rozliczaniu dostaw częściowych.  

W odniesieniu do zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków gwarancyjnych 

Zamawiający podkreśla, że stroną realizującą umowę jest Wykonawca, dlatego ponosi on 

odpowiedzialność w tym zakresie. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż tak sformułowane zapisy dotyczące kar mają 

zabezpieczyć jego interesy, ponadto zagwarantować sprawną realizację przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający zakłada równocześnie, że rzetelny Wykonawca dołoży wszelkich 

niezbędnych starań, aby uniknąć tego typu spornych sytuacji. 

 

Odpowiedź 2 

 

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający wprowadza odpowiednie zmiany  

w SIWZ. 

 

W konsekwencji, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2012, poz. 1271) zwanej dalej 

ustawą informuje, iż wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  

– Specyfikacji Technicznej [Załącznik nr 1 do SIWZ] daty odczytu z dnia 10.05.2013r. 

w odniesieniu do benchmarków podlegają usunięciu, j.n: 

 

Komputer przenośny typ A (poz. 1) 
Komputer przenośny o przekątnej ekranu: co najmniej 15,5” i nie więcej niż 15,7”; 

Rozdzielczość nominalna, co najmniej: 1600x900, podświetlenie LCD: LED; 

Typ ekranu: matowy (non-glare); 

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 3825 punktów (wartość 

średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć cache L3 co najmniej 3 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz; 

Dysk twardy co najmniej: 500 GB 7200 RPM; Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej 

niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. 

http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Napęd DVD±RW DL lub nowszy ale kompatybilny, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, możliwość 

instalacji modemu 3G (slot+anteny), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 

3.0: 1 szt., USB 2.0: 3 szt. (w tym jedno Always-On); 

Mini DisplayPort: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, ExpressCard, gniazdo 

słuchawkowe i mikrofonowe, kamera co najmniej 2.0 MPix, wbudowany mikrofon, touchpad, 

trackpoint, czytnik linii papilarnych, złącze stacji dokującej, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, 

kolor czarny, waga poniżej 2.6 kg. oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit PL 

[standard obowiązujący w strukturze informatycznej Zamawiającego]. 

 

Komputer przenośny typ B (poz. 2) 

Komputer przenośny o przekątnej ekranu: co najmniej 17,2” i nie większej niż 17,4”; 

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1920x1080, podświetlenie LCD: LED; 

http://www.cpubenchmark.net/
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Typ ekranu: matowy (non-glare); 

Procesor czterordzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 7784 punkty (wartość 

średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć cache L3 co najmniej 6 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz; 

Dysk twardy co najmniej: 1000 GB; 

Dwa procesory graficzne: o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test 

PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013)  

i o wydajności nie mniejszej niż 1319 punktów z pamięcią dedykowaną 2 GB GDDR5 

(wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net  

– dostęp 10.05.2013), napęd Blu-Ray combo (BD + DVD±RW DL), Wi-Fi IEEE 802.11 

a/b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0 lub nowsze, ale 

kompatybilne: 4 szt., HDMI: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, gniazdo słuchawkowe i 

mikrofonowe, kamera co najmniej 1.3 MPix, wbudowany mikrofon, głośniki 2+1, touchpad, 

czytnik linii papilarnych, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, waga poniżej 3.2 kg. 

oprogramowanie Windows 8 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze 

informatycznej Zamawiającego]. 

 

Komputer przenośny typ C (poz. 3) 
Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej: 13,2” i nie większej niż 13,4”; 

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 2560x1600; 

Podświetlenie LCD: LED, technologia wykonania matrycy: IPS; 

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4093 punkty (wartość 

średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć cache L3 co najmniej 3 MB, pamięć RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz; 

Pamięć masowa flash co najmniej: 256 GB; Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej 

niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. 

http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., Thunderbolt: 2 szt., 

HDMI: 1 szt., czytnik kart SDXC, gniazdo słuchawkowe, kamera HD co najmniej 720p, 

wbudowany podwójny mikrofon, waga poniżej 1.7 kg; 

Oprogramowanie współpracujące z iPhonem, iPadem i iPodem touch, zewnętrzna 

nagrywarka CD/DVD producenta komputera o wymiarach: nie więcej niż140 x 140 x 18 mm  

i masie: 300g +-50g, zapis: DVD-R DL, DVD+R DL – 6x, DVD-R, DVD+R – 8x, DVD-RW 

– 6x, DVD+RW – 8x, CD-R – 24x, CD-RW – 16x, odczyt: DVD – 8x, CD – 24x, 

Komunikacja i zasilanie – port USB z możliwością obsłużenia tego napędu zewnętrznego. 

 

Komputer przenośny typ D (poz. 4) 
Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej 12,4” i nie większej niż 12,6”; 

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1366x768, podświetlenie LCD: LED; 

Typ ekranu: matowy (non-glare), technologia wykonania matrycy: IPS; Procesor 

dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4101 punktu (wartość średnia; test 

PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć cache L3 co najmniej 3 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz, 

pamięć masowa flash co najmniej: 256 GB; Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej 

niż 480 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. 

http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Napęd DVD±RW DL, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, wbudowany modem 3G, LAN 

10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., USB 2.0: 1 szt. (Always-On), mini 

Display Port: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, ExpressCard 54, gniazdo 

słuchawkowe/mikrofonowe, kamera co najmniej 1.3 MPix, touchpad, trackpoint, czytnik linii 

papilarnych, złącze stacji dokującej, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, dodatkowa bateria Li-Ion 

9-cio komorowa, kolor czarny, waga (z baterią podstawową) poniżej 1.4 kg; 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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Oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze 

informatycznej Zamawiającego], ze stacją dokującą, z baterią 9-cio komorową i modemem 

3G. 

 

Komputer przenośny typ E (poz. 5) 
Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej: 12,4” i nie więcej niż 12,6”; 

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1366x768, podświetlenie LCD: LED; 

Typ ekranu: matowy (non-glare), technologia wykonania matrycy: IPS; 

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4101 punktu (wartość 

średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć cache L3 3 MB, pamięć RAM co najmniej: 8 GB DDR3 1600 MHz; 

Dysk twardy co najmniej: 500 GB 7200 RPM; 

Procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test 

PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Napęd DVD±RW DL, Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, możliwość instalacji modemu 3G 

(slot+anteny), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, złącza: USB 3.0: 2 szt., USB 2.0: 1 

szt. (Always-On), mini Display Port: 1 szt., VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, ExpressCard 54, 

gniazdo słuchawkowe/ mikrofonowe, kamera co najmniej 2.0 MPix, touchpad, trackpoint, 

czytnik linii papilarnych, złącze stacji dokującej, bateria Li-Ion 6-cio komorowa, dodatkowa 

bateria Li-Ion 9-cio komorowa, waga (z baterią podstawową) poniżej 1,4 kg; 

Oprogramowanie Windows 7 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze 

informatycznej Zamawiającego], ze stacją dokującą. 

 

Komputer przenośny typ F (poz. 6) 
Komputer przenośny o przekątnej ekranu co najmniej: 15,4 i nie więcej niż 15,6”; 

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 1920x1080, podświetlenie LCD: LED; 

Typ ekranu: matowy (non-glare); 

Procesor dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 4093 punkty (wartość 

średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć cache L3 3 MB, pamięć RAM: 8 GB DDR3 1600 MHz; 

Dysk twardy magnetyczny: 500 GB; 

Dwa procesory graficzne: o wydajności nie mniejszej niż 480 punktów (wartość średnia; test 

PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net – dostęp 10.05.2013)  

i o wydajności nie mniejszej niż 907 punktów z pamięcią dedykowaną co najmniej 2 GB 

GDDR5 (wartość średnia; test PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net 

– dostęp 10.05.2013); 

Napęd-DVD SuperMulti , Wi-Fi IEEE 802.11 g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0, 

złącza: USB 3.0: 2 szt., HDMI: 1 szt., mini VGA: 1 szt., czytnik kart SDHC, gniazdo 

słuchawkowe  i mikrofonowe, kamera co najmniej 1,3 MPix, wbudowany mikrofon, głośniki 

stereo, touchpad, bateria litowo polimerowa, waga poniżej 2,5 kg; 

Materiał obudowy: aluminium stop magnezu; 

Oprogramowanie Windows 8 Professional 64 bit PL [standard obowiązujący w strukturze 

informatycznej Zamawiającego]. 

 

Tablet  
Tablet o przekątnej ekranu co najmniej: 9,6” i nie więcej niż 9,8”; 

Ekran dotykowy Multi-Touch z powłoką oleofobową odporną na odciski palców; 

Rozdzielczość nominalna co najmniej: 2048x1536; 

Podświetlenie LCD: LED, technologia wykonania matrycy: IPS; 

Procesor dwurdzeniowy klasy ARM o wydajności nie mniejszej niż 1757 punktów (test 

Geekbench 2 wg. http://browser.primatelabs.com – dostęp 10.05.2013); 

Pamięć RAM co najmniej: 1 GB, pamięć masowa flash co najmniej: 128 GB; 

Zintegrowany czterordzeniowy procesor graficzny o wydajności nie mniejszej niż 75 GFlops 

(@300 MHz), Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, obsługa sieci komórkowej  

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
http://browser.primatelabs.com/
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(tylko do transmisji danych) GSM/EDGE (800, 900, 1800. 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC 

-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), LTE (pasma 1, 3, 5, 13, 25), żyroskop trójosiowy, 

akcelerometr, czujnik oświetlenia, kompas cyfrowy, A-GPS, GLONASS, złącze Lightning, 

gniazdo słuchawkowe, 2 kamery HD 720p (co najmniej 1,2 MPix zdjęcia) i HD 1080p 

(5 Mpix zdjęcia, f/2.4), wbudowany mikrofon, złącze karty micro-sim, przejściówka 

producenta tabletu na VGA, waga poniżej 0,7 kg; 

Oprogramowanie iOS 6 jak w Apple iPad lub równoważne; z możliwością podłączenia  

do VGA odpowiednią przejściówką wraz z przejściówką. 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania ofert  

na dzień 5 lipca 2013r. godz. 13:00 → patrz Informacja o zmianach w SIWZ  

(wraz z załącznikami) oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 253192-2013 [ze strony UZP] 

zamieszczone na stronie internetowej www.chopin.edu.pl / zakładka ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE w dniu wczorajszym - wprowadzone zostają następujące zmiany w SIWZ: 

 

 Rozdział 3. Instrukcja dla Wykonawców ust. 4 pkt 4.1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Okólnik 2  

w Warszawie – w Kancelarii (parter → pokój   213A), w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 5 lipca do godz. 13:00.” 

 Rozdział 3. Instrukcja dla Wykonawców ust. 4 pkt 4.4 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana następująco: 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 

Zamówienia Publiczne 

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa 

Oferta w przetargu nieograniczonym na:  

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. 

oraz 

Nie otwierać przed dniem 5 lipca 2013r. godz. 13:15 

Na kopercie zewnętrznej NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ danych wykonawcy” 

 Rozdział 3. Instrukcja dla Wykonawców ust. 5 pkt 5.1 otrzymuje następujące 

brzmienie:  

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2013r. o godz. 13:15 w siedzibie 

Zamawiającego w Warszawie [00-368] przy ul. Okólnik 2.” 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 
 

 

 

  Kanclerz  

 Uniwersytetu Muzycznego  

Fryderyka Chopina 

 

 

 

  Magdalena Giedrojć-Juraha  

http://www.chopin.edu.pl/

