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Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie 

internetowej prowadzonego 

postępowania) 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania 
pod nazwą: „Dostawa, montaż i instalacja oraz uruchomienie skanera 
stacjonarnego i mobilnego oraz oprzyrządowania do gromadzenia i obróbki 
danych 3D wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”. 

 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 
 

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
w przedmiotowym postępowaniu, w poniższym zakresie, a także na podstawie art. 286 
ust 1 i 3 zmienia treść SWZ oraz przedłuża termin składania ofert. 

 
Pytanie 1) W opisie przedmiotu zamówienia, dla pozycji Stacja robocza przenośna, 

Zamawiający wymaga: „Procesor minimum 10-rdzeniowy lub lepszy”.  
W związku z faktem, że obecnie w komputerach przenośnych spełniających pozostałe 

wymogi nie stosuje się procesorów 10-rdzeniowych zwracamy się z prośbą o 

dopuszczenie możliwości zaoferowania stacji przenośnej z procesorem 6-rdzeniowym/12-

wątkowym. 

Odpowiedź 1) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego w pozycji „Stacja robocza przenośna” 

w punkcie 1 w następujący sposób: 

jest: 

Procesor minimum 10-rdzeniowy lub lepszy:  ……………………… 

zmienia się na: 

Procesor minimum 6-rdzeniowy/12 wątkowy  ………………………….. 

Pytanie 2) W opisie przedmiotu zamówienia, dla pozycji Stacjonarna stacja robocza, 

Zamawiający wymaga karty graficznej osiągającej wynik minimum 17000 pkt Average 

G3D Mark w teście Passmark. 

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie karty graficznej 

Quadro RTX 5000, która osiąga aktualnie wynik na poziomie 16450 pkt? 

Karta ta spełnia jednocześnie wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego: 384-bitowa z 

własną pamięcią 16GB, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, DIRECTX 12 oraz CUDA i 

Vulkan 1.0, posiadająca co 4 złącza cyfrowe z obsługą czterech monitorów o 

rozdzielczościach do 7680x4320@60Hz 



Odpowiedź 2) Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu 

zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego w pozycji „Stacjonarna stacja 

robocza” w punkcie 4 w następujący sposób: 

jest:  

Grafika 384-bitowa z własną pamięcią 16GB, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, 

DIRECTX 12 oraz CUDA i Vulkan 1.0, posiadająca co najmniej 4 złącza cyfrowe z obsługą 

czterech monitorów o rozdzielczościach do 7680x4320@60Hz pikseli, osiągająca w teście 

Average G3D Mark wynik min. 17000 punktów.  

Do oferty należy dołączyć dokument poświadczający, że oferowana karta graficzna osiąga 

w teście wydajności Average G3D Mark wynik min. 17000 pkt wg wyniku z dnia nie 

wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dopuszcza się 

dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net). 

zmienia się na: 

Grafika 384-bitowa z własną pamięcią 16GB, zgodna ze standardem OpenGL 4.5, 

DIRECTX 12 oraz CUDA i Vulkan 1.0, posiadająca co najmniej 4 złącza cyfrowe z obsługą 

czterech monitorów o rozdzielczościach do 7680x4320@60Hz pikseli, osiągająca w teście 

Average G3D Mark wynik min. 16450 punktów.  

Do oferty należy dołączyć dokument poświadczający, że oferowana karta graficzna osiąga 

w teście wydajności Average G3D Mark wynik min. 16450 pkt wg wyniku z dnia nie 

wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dopuszcza się 

dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net). 

Pozostałe wymagania dotyczące karty graficznej w pozycji „Stacjonarna stacja robocza” 

punkt 4 pozostają bez zmian. 

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ: 

 treść dokumentu składanego przez Wykonawcę wraz z ofertą określonego w rozdziale 

VII punkt 9.3: 

dokument poświadczający, że oferowana karta graficzna (pkt 4 OPZ dla 
stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajności 
Average G3D Mark wynik min. 16450 punktów wg wyniku z dnia nie 

wcześniejszego niż z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dopuszcza się 

dokument ze strony: http://www.cpubenchmark.net); 

 rozdział XI pkt 9.6 - oferta składa się z 

dokument poświadczający, że oferowana karta graficzna (pkt 4 OPZ dla 
stacjonarnej stacji roboczej) osiąga w teście wydajności 
Average G3D Mark wynik min. 16450 pkt wg wyniku z dnia nie wcześniejszego niż 

z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, dopuszcza się dokument ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net). 

 

Pytanie 3) W opisie przedmiotu zamówienia, dla pozycji dedykowane oprogramowanie, 

zamawiający wymaga „ Umożliwiające eksport do podstawowych formatów danym 3d 

min. Jak: txt, wyz, wyb, ptc, ptx, igs, Dxf.   

Prosimy o informację czy zamawiający miał na myśli formaty xyz. I xyb zamiast wyz. I 

wyb.  

Odpowiedź 3) Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 3 do SWZ Opis 

przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania Zamawiającego w pozycji „Dedykowane 

oprogramowanie” dla skanera laserowego 3d w punkcie 10, w następujący sposób: 

jest: 



Umożliwiające eksport do podstawowych formatów danych 3d min. Jak: txt, wyz, wyb, 

ptc, ptx, igs, dxf 

poprawia się na: 

Umożliwiające eksport do podstawowych formatów danych 3d min. Jak: txt, xyz, xyb, 

ptc, ptx, igs, dxf 

 

 

Zamawiający zamieszcza edytowalną wersję załączników składanych z ofertą, a także 

zmieniony załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia/Minimalne wymagania 

Zamawiającego 

 

Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz 

termin związania ofertą. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 9 zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Zamawiający dokonuje zmiany terminów w treści SWZ w Rozdz. X pkt 1 i Rozdz. XII pkt 

1 i 8). 

Zmieniony termin składania ofert: 21.04.2021r. do godz. 10:00. 
Zmieniony termin otwarcia ofert: 21.04.2021r., o godz. 11:00. 
Zmieniony termin związania ofertą: 20.05.2021r. 
 
 

mgr Barbara Starnawska 

Dyrektor Generalny 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


