
 

 

 
 

 
 

81-127 Gdynia 
ul.  J .  Śmidowicza 69  

NIP 586-010-46-93 
www.amw.gdynia.p l  

 

                                                                                                                   Gdynia, 21.09.2020 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania nr 80/ZP/20 na: dostawa do siedziby zamawiającego 

sprzętu komputerowego, oprogramowania. 

 

 

ZAPYTANIA  DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

tel./faks 261 262 963, otrzymał zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1 

Zamawiający w pozycjach Laptop nr 17, 18 (Część IV) wyspecyfikował punktację procesora 

na poziomie min. 11534 punktów, jednocześnie wskazując przykładowe modele laptopów, 

które nie spełnią tego wymogu. Wskazane zostały modele z procesorem Intel Core i7-9750H, 

który w przedstawionym przez Zamawiającego teście osiąga 11430 punktów, czyli wartość 

niższą niż wymagana. Podwyższenie wymaganej, minimalnej punktacji przez Zamawiającego 

znacząco ogranicza pulę dostępnych laptopów do doboru dla tych pozycji oraz podnosi ich 

cenę. Mając na uwadze powyższe, prosimy o sprostowanie powyższej niezgodności. 

W adnotacji do poprzedniego pytania dot. punktacji procesorów, niniejszym zaznaczamy, iż 

wskazane modele referencyjne komputerów przenośnych nie są już powszechnie dostępne na 

rynku. W związku z powyższym prosimy o aktualizację wymagań Zamawiającego w 

stosunku do komputerów przenośnych, w tym szczególności o aktualizację wymagań 

dotyczących punktacji procesorów oraz kart graficznych.. 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w części III 
 

ZMIANY DO SIWZ 

W części III, pozycja Laptop nr 15, zmieniamy w parametrach wymaganych: 

- Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią cache nie mniej niż 8MB, 

posiadający  zintegrowaną kartę graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik 

nie gorszy niż 7350  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

na: 

- Procesor: 4  rdzeniowy,  8 wątkowy, 64bitowy,  z pamięcią cache nie mniej niż 8MB, 

posiadający  zintegrowaną kartę graficzną, osiągający w testach Average CPU Mark wynik 
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nie gorszy niż 7210  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w załączniku 

„PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

W części III, pozycja Laptop nr 16, zmieniamy w parametrach wymaganych: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 10299  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 5873 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

na: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 10230  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 5680 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

W części III, pozycja Laptop nr 17, zmieniamy w parametrach wymaganych: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 11534   punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 11472 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

na: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 11430   punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 11450 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

W części III, pozycja Laptop nr 18, zmieniamy w parametrach wymaganych: 
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 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 11534   punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 11472 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

na: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 11430   punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 6GB GDDR6, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 11450 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

W części III, pozycja Laptop nr 19, zmieniamy w parametrach wymaganych: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 10299  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 5731 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

na: 

 Procesor: 6  rdzeniowy,  12 wątkowy, 64bitowy,  osiągający w testach Average CPU Mark 

wynik nie gorszy niż 10230  punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego w 

załączniku „PassMark CPU Benchmarks.pdf” 

 Karta graficzna: posiadająca pamięć min. 4GB GDDR5, osiągająca w teście Average G3D 

Mark wynik nie gorszy niż 5680 punktów według zestawienia z dnia 17.07.2020 dostępnego 

w załączniku „PassMark Video Card Benchmarks.pdf” 

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

08.10.2020 r. do godziny 09:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 09:15. 

Oferty należy składać na https://platformazakupowa.pl do dnia 08.10.2020 r. do godz. 

09:00 
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