
 

 

 

 
 

         Poznań, dnia  05.05.2022r. 
RD/ZP/7/2022 

 

Dotyczy: „Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego drobnego sprzętu komputerowego i 

oprogramowania dla Politechniki Poznańskiej na okres 12 miesięcy”. 

 

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi 
zapytaniami, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień do SWZ oraz na podstawie art. 137 ustawy PZP dokonuje zmiany treści SWZ: 

 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 

Czy zamawiający nie popełnił błędu określając na 0 ilość zamawianego towaru w pozycji 

  

5 - Dysk SSD wewnętrzny 

19 - Karta sieciowa Ethernet do USB 3 z 3-portowym Hubem USB 3 

 

Odp.: 

Zamawiający zmienia ilość zamawianego towaru pozycji 5 na 1 szt. i pozycji 19 na 1szt. 

  

---------------------------------------------- 

poz 20 - Myszka przewodowa 

Czy zamawiający wyrazi zgodę , aby mysz mogła posiadać podświetlane górne elementy? 
Wszystkie znalezione przeze mnie myszki 1000Hz, marki Logitech np. G102 i nie tylko mają 
podświetlenia  

 

Odp.: 

Zamawiający rezygnuje z wymagania „próbkowanie nie mniejsze niż 1000Hz” 

  

------------------------- 

poz 24 - Adapter HDMI > DVI 

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie w pozycji 24 Adapter HDMI > DVI 
parametru : dioda sygnalizująca pracę urządzenia 

Dział Zamówień Publicznych 
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5; 60-965 Poznań  

Tel. 61/ 665-35-38 



 

 

ponieważ wszystkie adaptery jakie udało mi się odszukać, albo mają na krótkim kablu rdzeń 
ferrytowy, ale wtedy nie mają diody albo mają diodę, a nie mają rdzenia ferrytowego, 

Odp.: 

Zamawiający zgadza się na zmianę specyfikacji i w pozycji 24 wykreślenie  
parametru: dioda sygnalizująca pracę urządzenia 

  

-------------------------- 

poz 33 - karta sieciowa WiFi na USB 

  

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie kart sieciowych posiadających złącze USB 3.0,  
gdyż wszystkie znalezione przeze mnie karty sieciowe mają w opisie producenta USB 3.0, a 
żadna nie ma USB 3.1? 
 
Odp.: 
Zamawiający wymagając USB w wersji 3.1 gen 1 ma na myśli złącze USB o przepustowości nie 
mniejszej niż 5Gbps. 
 
 
W związku z wniesionymi zapytaniami Zamawiający informuje również, że przesunie termin 
składania ofert. Niniejsza informacja zostanie opublikowana w kolejnym komunikacie. 
 
 

Sprostowanie ogłoszenia, na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP, zostało przekazane do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 05.05.2022 r., potwierdzenie 

otrzymania niniejszego ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej Zamawiający 

otrzymał 05.05.2022 r., godz. 09:03. 

 
 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być 

uwzględnione w treści składanej oferty. 

Zamawiający informuje również, że zmiany, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza 

na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 

 
 
 

        Z poważaniem 
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