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                                                                                                    Gdańsk, 22.08.2018 

 

 

 Dziekan 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dn. 16.08.2018 nr ogłoszenia nr 605152-N-2018 

i na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl 

oraz w siedzibie Zamawiającego 

 

 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ  

w postępowaniu nr ZP/174/001/D/18 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputera 
przenośnego na potrzeby Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej  

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że w dn. 17.08.2018 wpłynęło do 
Zamawiającego zapytanie Wykonawcy dot. treści SIWZ, na które Zamawiający udzielił następujących 
wyjaśnień: 

Pytania 1, 2, 3, 4: 

1. Opis procesora - zgodnie z wymaganiami PZP, procesory powinno opisywać się podając wymaganą 
wydajność w oparciu o benchmarki a nie specyfikując częstotliwość pracy. Kolejne generacje procesorów 
osiągają większe wydajności przy mniejszych częstotliwościach, dlatego wnioskujemy o usunięcie z opisu 
bazowej częstotliwości procesora. 

2. Łączność - wymagane "Urządzenie do obsługi technologii umożliwiającej  bezprzewodowe podłączenie 
laptopa do telewizora, monitora lub  projektora" nie jest powszechnie stosowane w tej klasie sprzętu, 
dlatego wnosimy o usunięcie tego wymagania. 

 3.Rodzaje wejść/wyjść - waga z baterią poniżej 2kg, wskazuje na klasę notebooków określanych jako 
"Ultrabook", czyli bardzo lekkich i cienkich. W tych notebookach nie ma miejsca na niektóre stare typy 
złącz np. VGA czy RJ45 (Ethernet), bo są one za duże. Można je uzyskać za pomocą dodatkowego adaptera 

http://www.dzp.pg.edu.pl/
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ze złącza Thunderbolt 3 (USB-C), ale w obudowie komputera ich nie ma. Podobnie jest ze złączem stacji  
dokującej. Prosimy zatem o weryfikację wszystkich wymaganych portów - także ilości wymaganych 
portów USB. 

 4. Wymagania dodatkowe/akcesoria - Zamawiający wymaga portu Kensington Lock do zabezpieczenia 
komputera. Niektórzy producenci stosują inne rozwiązania, np. Noble Lock, dlatego nie powinno się 
używać w opisie nazw własnych (w tym przypadku Kensington) a wystarczy informacja o możliwości 
zabezpieczenia linką. 

 

Wyjaśnienie: 

W ramach odpowiedzi na ww. pytania, Zamawiający działając na podstawie Art. 38 ust.4 Ustawy Pzp 
dokonuje modyfikacji treści SIWZ w części Załącznik nr 3 do SIWZ-Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia, polegającej na zmianie istniejących zapisów. 

Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ w cz. Załącznik nr 3 do SIWZ i otrzymują brzmienie: 

1) Wiersz 1: procesor, kolumna „opis- wymagania techniczne”  
obecnie jest:  
„Wydajność minimum 17000 punktów w benchmarku Cinebench R10 wielowątkowym 32 bit i 
minimum 21000 punktów w benchmarku Cinebench R10 wielowątkowym 64 bit (bazowa 
częstotliwość procesora 2,9 GHz, ilość rdzeni - min. 4 rdzenie, 8 wątków)” 
 
powinno być po zmianie: 
 „Wydajność minimum 17000 punktów w benchmarku Cinebench R10 wielowątkowym 32 bit i 
minimum 21000 punktów w benchmarku Cinebench R10 wielowątkowym 64, ilość rdzeni - min. 
4 rdzenie, 8 wątków” 
 

2) Wiersz 8: łączność, kolumna „opis-wymagania techniczne” 
obecnie jest: 
„Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11 b/g/n 
Karta sieciowa przewodowa LAN 10/100/1000 Mbps 
Urządzenie do obsługi technologii umożliwiającej bezprzewodowe podłączenie laptopa do 
telewizora, monitora lub projektora 
Bluetooth minimum 4.0” 
 
powinno być po zmianie: 
„Karta sieciowa bezprzewodowa zgodna z IEEE 802.11 b/g/n 
Karta sieciowa przewodowa LAN 10/100/1000 Mbps 
Bluetooth minimum 4.0” 
 

3) Wiersz 9: rodzaje wejść/wyjść, kolumna „opis-wymagania techniczne” 
obecnie jest: 
„DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
VGA (D-sub) - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 



 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
  
ul. G. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 

tel. +48 58  347 23 15 
 
e-mail: dziekan-arch@pg.edu.pl 
www.pg.edu.pl 

USB 3.0 - 4 szt. 
Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 
Czytnik kart 6 w 1 (SD/SDHC/MMC/MS/MSPro/xD) - 1 szt.” 
 
powinno być po zmianie: 
„DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
HDMI – min. 1 szt. 
USB 3.0 – min. 2 szt. 
Thunderbolt 3-min. 1 szt. 
Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 
Czytnik kart 6 w 1 (SD/SDHC/MMC/MS/MSPro/xD) - 1 szt.” 
 

4) Wiersz 14: wymagane dodatkowe akcesoria, kolumna „opis-wymagania techniczne” 
obecnie jest: 
„Port USB z funkcją ładowania 
Możliwość zabezpieczenia linką, posiadanie portu Kensington Lock 
Obudowa z tworzywa sztucznego i aluminium w kolorze srebrnym 
Zasilacz i bateria w komplecie 
Ekran dotykowy 
Wbudowane złącze stacji dokującej 
Minimum 3 letnia gwarancja producenta typu NBD świadczona na miejscu u klienta 
W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego” 
 
powinno być po zmianie: 
„Port USB z funkcją ładowania 
Możliwość zabezpieczenia linką, posiadanie portu typu Kensington Lock/Noble Lock lub 
równoważnego spełniającego funkcjonalność gniazda dla blokady zabezpieczającej 
Obudowa z tworzywa sztucznego i aluminium w kolorze srebrnym 
Zasilacz i bateria w komplecie 
Ekran dotykowy 
Minimum 3 letnia gwarancja producenta typu NBD świadczona na miejscu u klienta 
W przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego” 

 

W związku z powyższym działając na podstawie Art. 38 ust.6 Ustawy, Zamawiający wydłuża 

termin składania ofert do dnia 29.08.2018 godz. 14.00. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dn. 29.08.2018 o 

godz. 14.30.  

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ i otrzymują brzmienie: 

- Rozdział  X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT, p. 18 
Obecnie jest: 

„18. (…)Opakowanie winno być zaadresowane: 
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Politechnika Gdańska Wydział Architektury 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, 
pok. 315 oraz być oznaczona w następujący sposób: 
OFERTA 
„Przetarg nieograniczony na dostawę komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Architektury, 
ZP/174/001/D/18” 
NIE OTWIERAĆ PRZED 27.08.2018 r. godz. 11:00” 
 
Powinno być po zmianie: 

„18. (…)Opakowanie winno być zaadresowane: 

Politechnika Gdańska Wydział Architektury 80-233 Gdańsk ul. G. Narutowicza 11/12 Gmach Główny, pok. 

315 oraz być oznaczona w następujący sposób: 

OFERTA 

„Przetarg nieograniczony na dostawę komputera przenośnego na potrzeby Wydziału Architektury, 

ZP/174/001/D/18” 

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.08.2018 r. godz. 14:30” 

 

- Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT p. 3 

Obecnie jest: 

„3. Termin składania ofert upływa w dniu 27.08.2018 r. o godzinie 10.30” 

 

Powinno być po zmianie: 

„3. Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2018 r. o godzinie 14.00” 

 

- Rozdział XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT p. 1 

Obecnie jest: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny 

PG, pok. 312 a.” 

Powinno być po zmianie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2018 r. o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Gmach Główny 

PG, pok. 312 a.”  

 

Udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

prof. dr hab. inż. arch.  Lucyna Nyka,   prof. zw. PG 

Dziekan Wydziału Architektury 
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