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Warszawa, dnia 19.04.2017 r. 

 

Pytania i odpowiedzi 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: dostawa sprzętu 
komputerowego na potrzeby Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.8.2017). 
 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji 
o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedziach 
na nie. 
 

Pytanie 1: 
Dot. Komputer przenośny typu notebook (typ1) Poz.14 Wbudowane porty i złącza co najmniej: USB typu C – 
1 szt., USB 3.0 – 2 szt., HDMI lub MicroHDMI – 1 szt. 
 
Czy zamawiający dopuści komputer renomowanego producenta na rynku polskim i światowym o parametrach: 
- 1xpower adapter/thunderbolt3 (USB Type-C) port, 
- USB 3.0 – 1 szt., 
- z portem wideo jako przejściówką wpinaną w USB 3.1 Gen? 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie zmieni zapisów z poz. 14 dotyczących komputera przenośnego typu notebook 
(typ1). Wobec powyższego Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputera posiadającego: 1xpower 
adapter/thunderbolt3 (USB Type-C) port, USB 3.0 – 1 szt. oraz z portem wideo jako przejściówką wpinaną 
w USB 3.1 Gen. 
 

Pytanie 2: 
Czy zamawiający dopuści komputer PC all-in-one renomowanego producenta na rynku polskim i światowym 
posiadającego zintegrowaną kartę graficzną AMD Radeon R7 M465X posiadającą pamięć 4096MB, pamięci 
ram GDDR5, której na chwilę obecną wyników nie ma na stronie? 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami Rozdziału XVII pkt 2 wynik uzyskany przez zaoferowaną 
kartę graficzną w teście Average G3D Mark będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert pn. parametry 
urządzeń. 
Wobec powyższego jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie nie poda w/w wyniku jego oferta zostanie odrzucona 
z postępowania. 
 
 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 


