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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

oraz 

INFORMACJA O ZMIANACH W SIWZ 

 

 

Warszawa, 29 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-19/07/2013/272/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: komputera przenośnego typ B  

 

Prosimy zmianę zapisu: 

"wydajności nie mniejszej niż 1319 punktów" na zapis „wydajności nie mniejszej niż 1275"  

Uzasadnienie: Wymagana przez Zamawiającego karta graficzna ma wydajność poniżej  

1319 punktów. 

 

Zapytanie 2 

dotyczy: komputera przenośnego typ F  

 

a) Prosimy o wykreślenie zapisu: "mini VGA". 

Uzasadnienie: Współczesne komputery takiego złącza już nie posiadają (mini VGA  

to złącze 14 pin); 

b) W związku z  w/w pozycją a) prosimy o weryfikację poprawności wymagań   

dla Komputera przenośnego typu F. 

 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuści komputer przenośny z kartą graficzną o wydajności nie  

mniejszej niż 1275 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark  

wg. http://www.videocardbenchmark.net). 

 

Odpowiedź 2 

Opis dla komputera przenośnego typu F otrzymuje następujące brzmienie: 

„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 co najmniej dwurdzeniowy klasy x86 o wydajności nie mniejszej niż 8000 punkty 

(wartość średnia; test PassMark CPU Mark wg. http://www.cpubenchmark.net); 

Pamięć cache L3 3 MB lub więcej, pamięć RAM: 16 GB DDR3 1600 MHz; 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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Dysk twardy magnetyczny: 1TB; 

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

PassMark G3D Mark wg. http://www.videocardbenchmark.net)  i o wydajności nie mniejszej 

niż 1630 punktów z pamięcią dedykowaną co najmniej 2 GB GDDR5 (wartość średnia; test 

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

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

złącza: USB 3.0: 3 szt., HDMI: 1 szt., display port,  czytnik kart SDMMC, gniazdo 

słuchawkowe  i mikrofonowe, kamera , wbudowany mikrofon, głośniki stereo, touchpad, 

bateria litowo polimerowa, waga poniżej 2,75kg; 

Materiał obudowy: aluminium stop magnezu; 

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

informatycznej Zamawiającego].” 

 

Patrz → Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna po zmianach  

z 29.07.2013r. 

 

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

na dzień 2 sierpnia 2013r. godz. 13:00 → patrz Informacja o zmianach w SIWZ  

(wraz z załącznikami) oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 298610-2013 [ze strony UZP] 

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

PUBLICZNE w dniu 26.07.2013r. - wprowadzone zostały 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 2 sierpnia 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 2 sierpnia 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 2 sierpnia 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.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.chopin.edu.pl/

