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Sygn./znak sprawy: MSN/2/TP/2021 

 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 – dalej PZP) pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania na 

potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, znak sprawy: MSN/2/TP/2021 

 

W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SWZ, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wyjaśnia, co 

następuje: 

 

Pytanie 1 

 

Zamawiający zawarł w umowie na oprogramowanie zapis: 

"Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Oprogramowania oferowanego Zamawiającemu 

[...]". 

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania firmy Adobe, która jest jedynym właścicielem 

oprogramowania. Zapis ten wyklucza z udziału w postępowaniu odsprzedawców. Wnoszę o zmianę 

zapisu na: 

"Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Oprogramowania oferowanego 

Zamawiającemu [...]"? 

 

Zamawiający przychyla się do prośby i zmienia zapis na: 

"Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Oprogramowania oferowanego 

Zamawiającemu [...]"? 

 

Pytanie 2 

Prosimy o opublikowanie wyników Geekbench 5 z dnia 18/05/2021, z których należy skorzystać 

aby przygotować oferty w postępowaniu MSN/2/TP/2021. Umożliwi to wykonawcom spełnienie 

np. wymagania: Procesor osiągający w teście Geekbench 5 (geekbench.com) na dzień 18/05/2021 

Single-core: min. 1400 punktów Mulicore: min. 4550 punktów.geekbench.com zawiera dane, które 



są na bieżąco aktualizowane. Tak więc rezultaty z dnia 18 maja br. nie są dostępne dla wykonawców 

uniemożliwia przygotowanie oferty zgodnie z SWZ. 

 

Intencją Zamawiającego nie jest uniemożliwianie przygotowania i złożenia oferty przez 

Wykonawców, dlatego też Zamawiający uzna za spełniające np. wymagania: Procesor 

osiągający w teście Geekbench 5 (geekbench.com) w okresie od 18/05/2021 do 25/06//2021 

Single-core: min. 1400 punktów Mulicore: min. 4550 punktów 

 

Pytanie 3 

Pytanie 1: Cześć 2 Komputer przenośny o podwyższanych parametrach 2 szt. - Procesor 

Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny z procesorem, który będzie posiadał wynik testu 

Geekbench 5 z dnia 18-05-2021 na poziomie: 

Singel-core: 1400 punktów 

Multi-core: 4550 punktów 

Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie wyniku testu powyższego 

procesora. 

Pytanie 1: Cześć 2 Komputer przenośny o podwyższanych parametrach 2 szt. - Złącza 

Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny, który będzie posiadał złącza: 

- 1x HDMI 2.0b 

- 2x Thunderbolt 4 

- 2x USB 3.1 

Pytanie 1: Cześć 2 Komputer przenośny o podwyższanych parametrach 2 szt. - Komunikacja 

Czy Zamawiający dopuści komputer przenośny, który będzie posiadał kartę WiFi 802.11 ax ? 

Odpowiedzi na pytania ujęte zostały w opublikowanej w dniu 24 czerwca 2021 na stronie 

Zamawiającego zmianie treści SWZ .  

Powyższe informacje są wiążące dla Wykonawców. 
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