
 

 

Lublin, dn. 16-07-2014 r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 
ramach projektu pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik 

Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami” (nr sprawy 
WDz/PN/2/2014/PLBYUA) 

 
 

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiającym 
informuję, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu.  
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 
 
Pytanie 1 

Dotyczy wymagań dla procesorów w serwerach: 

Procesory - Zainstalowany jeden procesor nie więcej niż 4-rdzeniowy w architekturze x86 

osiągające w teście wydajności Passmark CPU Mark min 3470 ptk 

 

Czy Zamawiający dopuści procesor, który w teście konfiguracji 2 procesorowej osiąga wynik 

testu Passmark 9124 punktów? Pojedynczy procesor powinien uzyskać wynik równy co 

najmniej połowie wyniku dla konfiguracji 2 procesorowej, czyli minimum 4512 punktów, co 

z nawiązką spełnia wymagania Zamawiającego. 

 

Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

2. Dotyczy: Notebook wzmocniony - Stacja robocza mobilna odporna 1. szt. system 

operacyjny w ukraińskiej wersji językowej i klawiatura cyrylica wersja ukraińska. 

 

Czy Zamawiający dopuści tablet wzmocniony z 2 usb i portem HDMI zamiast vga? Port 

HDMI jest nowocześniejszym rozwiązaniem, a interfejs vga można zapewnić stosując 

przejściówkę. 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 Pzp, w związku z art. 38 ust. 1 Pzp - 

przesuwa termin składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert – najpóźniej do dnia 25.07.2014r. do godz. 15.00 

Termin otwarcia ofert – w dniu 25.07.2014r. do godz. 15.30 

Oferta musi być zabezpieczona wadium do dnia 25.07.2014r. do godz. 15.00 

Okres związania ofertą - 60 dni (rozpoczyna się wraz z upływem wskazanego powyżej 

terminu składania ofert). 

 



 

 

Stosowna zmiana ogłoszenia o zamówieniu zostanie dokonana poprzez jego 

przekazanie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i zamieszczenie informacji o zmianach w 

siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej. 

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są wiążące dla wszystkich uczestników 

postępowania.  

 

 

 

W imieniu Zamawiającego zatwierdził 

 

 

Rektor 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski 

 


