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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 

 

 

Warszawa, 25 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  

 

Czy Zamawiający zaakceptuje komputer przenośny typu B, w którym: 

a. zapis: "z pamięcią dedykowaną 2 GB GDDR5" zostanie zastąpiony zapisem:  

"z pamięcią dedykowaną 2GB DDR3”; 

b. zapis: "Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n" zostanie zastąpiony zapisem: "Wi-Fi IEEE 802.11 

b/g/n"; 

c. zapis: "kamera co najmniej 1,3 MPix" zostanie zastąpiony zapisem: "kamera  

co najmniej 0,9 MPix". 

 

Zapytanie 2 

dotyczy: komputera przenośnego typ A  

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem spełniającym 

wynik PassMark CPU Mark powyżej 4000 punktów? 

 

Zapytanie 3 

dotyczy: komputera przenośnego typ B  

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej niż 

460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem spełniającym 

wynik PassMark CPU Mark powyżej 4000 punktów? 

 

Zapytanie 4 

dotyczy: komputera przenośnego typ C  

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej niż 

460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark), oraz procesorem spełniającym 

wynik PassMark CPU Mark powyżej 4070 punktów? 
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Zapytanie 5 

dotyczy: komputera przenośnego typ D 

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark), oraz procesorem spełniającym 

wynik PassMark CPU Mark powyżej 4070 punktów? 

 

Zapytanie 6 

dotyczy: komputera przenośnego typ E 

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark), oraz procesorem spełniającym 

wynik PassMark CPU Mark powyżej 4070 punktów? 

 

Zapytanie 7 

dotyczy: komputera przenośnego typ F 

 

Czy Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark), oraz procesorem spełniającym 

wynik PassMark CPU Mark powyżej 4000 punktów? 

 

 

Uzasadnienie dla Zapytań 2-7: 

Z wiedzy posiadanej przez Wykonawcę w komputerach spełniających pozostałe elementy 

specyfikacji nie występują procesory graficzne niezintegrowane. Wyniki punktowe 

wymienione przez Zamawiającego spełniają dopiero najnowsze procesory 4 generacji, które 

nie znajdują się jeszcze w sprzedaży, w związku z czym może być niemożliwe złożenie oferty 

na sprzęt spełniający specyfikację. Wyniki na stronie www.cpubenchmark.com ulegają 

zmianą wraz z dodawaniem przez użytkowników kolejnych testów, w związku z czym mogła 

zajść sytuacja, w której wyniki wymagane w specyfikacji mogą być nieaktualne i niemożliwe 

do osiągnięcia wraz ze spełnieniem pozostałych zapisów w specyfikacji, lub też zaoferowany 

sprzęt będzie znacznie przewyższał budżet przewidziany przez Zamawiającego. 

 

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, j.n.: 

a. Zamawiający podtrzymuje zapis: "z pamięcią dedykowaną 2 GB GDDR5"; 

b. Zamawiający dopuści komputer z zapisem: "Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n"; 

c. Zamawiający dopuści komputer z zapisem: "kamera co najmniej 0,9 MPix". 

 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark). 

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem o wydajności 

nie mniejszej niż 7740 punktów PassMark CPU Mark. 
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Odpowiedź 4 

Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem o wydajności 

nie mniejszej niż 4070 punktów PassMark CPU Mark. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem o wydajności 

nie mniejszej niż 4070 punktów PassMark CPU Mark. 

 

Odpowiedź 6 

Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem o wydajności 

nie mniejszej niż 4070 punktów PassMark CPU Mark. 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający dopuści komputer z procesorem graficznym o wydajności nie mniejszej  

niż 460 punktów (wartość średnia; test PassMark G3D Mark) oraz procesorem o wydajności 

nie mniejszej niż 4000 punktów PassMark CPU Mark. 

 

 
 

 

 

  Kanclerz  

 Uniwersytetu Muzycznego  
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