
 

 

 

 
 

         Poznań, dnia  20.05.2022r. 
RD/ZP/6/2022 

 

Dotyczy: „dostawy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 

Politechniki Poznańskiej” 

 
 

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: 

Pakiet 1 Załącznik 10 notebook  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę   na zaoferowanie notebooka z adapterem LAN    USB LAN GBit ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania notebooka z adapterem LAN    USB LAN GBit i modyfikuje 

wymagania rezygnując konieczności posiadania przez notebooka zintegrowanej karty sieci przewodowej. 

 

Pakiet 1 Załącznik 11 notebook klasy biznesowej  

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposażonego w kartę grafiki  

64bit osiągającą w teście PassMark G3D Mark wynik nie mniejszy niż 3580 punktów ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje wymaganie dotyczące karty grafiki na: 

min. 64 bitowy interfejs pamięci, 

wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 3580 punktów 

 

Pakiet 1 Załącznik 14 urządzenie wielofunkcyjne  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wielofunkcyjnego  ? 

szybkość druku jednostronnie -  21 str/min (kolor/mono) 

parametry kopiowania 21 str./min (kolor/mono) 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia parametr szybkości druku jednostronnego na 21 str/min (kolor/mono) oraz szybkość 

kopiowania jednostronnego na 21 str./min (kolor/mono) 

 

Pakiet 1 Załącznik 34 notebook 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka z kartą grafiki   , która osiąga   wynik w teście Passmark 

G3D Mark  7850 pkt  ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmienia wymagań dotyczących tego parametru i nie dopuszcza zaoferowania notebooka z kartą 

grafiki która osiąga   wynik w teście Passmark G3D Mark  7850 pkt 

 

Pakiet 1 załącznik 52   urządzenia wielofunkcyjne  

Czy Zamawiający wymaga urządzenia z faxem ,ponieważ w specyfikacji nie ma informacji o faxie a taka 

informacja jest w nazwie urządzenia ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje wymagania w tym zakresie i rezygnuje z modułu faksu. 

 

Pakiet 1 Załącznik 87  notebook 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka z matrycą o rozdzielczości 1920x1200 ?? 

Odpowiedź: 

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

Tel. 61/ 665-35-38 



 

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie notebooka z matrycą o rozdzielczości 1920x1200. 

 

Pakiet 1 załącznik 90   notebook typu stacja robocza 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka   z kartą grafiki   , która osiąga   wynik w teście Passmark 

G3D   Mark  16250pkt  ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące karty grafiki na: 

wydajność dedykowanej karty w teście Passmark G3D Mark nie mniejsza niż  16250 punktów 

 

Pakiet 1, zał 23 

Proszę o sprawdzenie czy zamawiający umieścił właściwą specyfikację produktu dla 

urządzenia które chce otrzymać 

Czy na pewno specyfikacja odpowiada drukarce 

Jedno nabiurkowe atramentowe (technologia wiecznych kartridży) kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne A4 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) klasy biznesowej: 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną specyfikację. 

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

Pakiet 1, zał 33 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań karty graficznej z  8000 pkt na 6500 pkt lub 

7800 pkt ze względu na obniżenie punktacji w passmarku 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia wymaganie dotyczące karty grafiki na: 

wynik w teście PassMark G3D Mark nie mniejszy niż 7800 punktów , 

 

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

Pakiet 1, zał 69 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę wymagań procesora z 21500 pkt na 21000 pkt ze 

względu na obniżenie punktacji w passmarku 

oraz 

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie wymagań złącz : min. 2x USB typ C z 

Thunderbolt 

Gdyż laptopy gamingowe z matrycami 120Hz i wyżej nie posiadają takich złącz 

Odpowiedź:  

Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące procesora na: 

wynik w teście PassMark CPU Mark nie mniejszy niż 21000 pkt. 

 

Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące gniazd USB typ C na: 

Min. 2x USB w wersji 4 lub nowszej lub 2x Thunderbolt w wersji 3 lub nowszej. 

 

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

Pakiet 2 , zał 16 



 

 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę parametry maksymalnego hałasu z 27 dB na wyższym 

gdyż wentylatory serwerowe nie mieszczą się w tym zakresie 

Odpowiedź: 

Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące poziomu głośności zmieniając 

wymagania na: 

 chłodzenie o maksymalnym poziomie hałasu 27 dB (z wyłączeniem zasilaczy) 

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

Pakiet 2, zał 31 

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę parametru procesora 

z nie mniejszy niż 35000 punktów na 

nie mniejszy niż 34000 punktów 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje wymagania dotyczące procesora na: 

wynik w teście Passmark CPU Mark nie mniejszy niż 34400 punktów 

 

Pakiet 1, zał 14 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę prędkości wydruku 

z  

Czas: jednostronnie - do 27 str/min (kolor/mono) 

na 

Czas: jednostronnie - do 21 str/min (kolor/mono) 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia parametr szybkości druku jednostronnego na 21 str/min (kolor/mono) oraz szybkość 

kopiowania jednostronnego na 21 str./min (kolor/mono) 

 
 
 
 

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

być uwzględnione w treści składanej oferty. 

Zamawiający informuje również, że odpowiedzi i zmiany, zgodnie z zapisami SWZ, 

zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz  w platformie MiniPortal. 

 
 
 

        Z poważaniem 
 

SPECJALISTA 

ds. Zamówień publicznych 

 

mgr Magdalena Kominek 

 

  


