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Wrocław, 16.02.2015 r.  
 
 
Do Wykonawców 
 
 
Dot. postępowania nr 01/D/2015 pn. Dostawa, montaż oraz instalacja urządzeń multimedialnych i oprogramowania 
wraz z pawilonem wystawienniczym pod nazwą: „Klimat, Zwierzęta, Ludzie”. 
 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) zwanej 
dalej ustawą, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
informuje, że zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:  
 
 
Pytanie nr 2  
W par. 15 ust. 1 umowy Wykonawca wnosi o zmianę pojęć „opóźnienie” na „zwłoka”. Oferent wskazuje, że 
wykonawca ponosi odpowiedzialność za uchybienie terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie jest przez 
niego zawinione. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za zdarzenia, które są od niego 
niezależne. Wobec powyższego Oferent wnosi o zmianę w umowie „opóźnienia” na „zwłokę”. Zgodnie z 
zasadami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 476 k.c. wykonawca odpowiadać może wyłącznie za 
opóźnienia, za które ponosi odpowiedzialność.  
Odpowiedź na pytanie nr 2  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 
Pytanie nr 3  
W par. 15 po ust. 1 umowy, Wykonawca wnosi o wprowadzenie kolejnego ustępu i zapisu: „łączny limit kar 
umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa Umowie.” Dopiero ustalenie limitu kar i odpowiedzialności pozwala na 
pełne oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. Umowa nie powinna być także jednostronna i nakładać 
jedynie na Wykonawcę wysokich kar umownych, stąd zasady jest wniosek o określenie granic kar 
umownych, które Zamawiający – bez udowadniania szkody i jej wysokości w drodze procesu sądowego – 
może nałożyć na wykonawcę.  
Odpowiedź na pytanie nr 3  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 
Pytanie nr 4 
W par. 14 ust. 2 umowy Wykonawca proponuje zmianę: „Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na 
zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych w zakresie strat 
rzeczywistych,  z wyłączeniem utraconych korzyści.”  
Wykonawca proponuje ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej 
w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie Wykonawca  będzie 
ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego 
odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody), z wyłączeniem utraconych korzyści. 
Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres 
obowiązku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron 
umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony 
poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo 
przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie 
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wykonawca w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu 
chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4  
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę. 
 
Pytanie nr 5  
PFU, Pkt. II.2, str. 10 Zamawiający określa, iż ściany boczne elewacji pawilonu powinny być wyposażone w 
„…w dodatkowe uchwyty do montażu stelaży dla roślinności.”. Oferent wnosi o doprecyzowanie, które ze 
ścian budynku należy przygotować do montażu dodatkowych uchwytów. Czy jako ściany boczne 
Zamawiający rozumie wszystkie ściany okalające budynek z pominięciem ściany frontowej w której 
usytuowane jest główne wejście do budynku? Czy dostarczenie roślinności leży po stronie potencjalnego 
wykonawcy obiektu? 
Odpowiedź na pytanie nr 5  
Zamawiający miał na myśli wszystkie ściany budynku z pominięciem ściany frontowej. Dostarczenie roślinności 
leży po stronie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 6  
PFU, Pkt II.1., str. 7 Zamawiający stwierdza, że „budynek wszystkimi swoimi przegrodami cieplnymi ma 
spełniać wymagania roku 2017 tzw. Umax 2014 zgodnie z poniższa tabelą” a następnie na stronie 10 
dokumentu czytamy: „budynek musi spełniać wszystkie wymagania izolacyjności cieplnej przegród na 
poziomie wymagań roku 2020”. Wnosimy o jednoznaczne określenie jakie wymagania odnośnie 
izolacyjności cieplnej powinien spełniać budynek pawilonu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Budynek musi spełniać wymagania dla przegród cieplnych dla roku 2017 
 
Pytanie nr 7  
Odnosząc się do informacji z dokumentu PFU, Pkt. II.5, str. 13 wnosimy do Zamawiającego o udostępnienie 
informacji na temat przewidywanej długości przyłącza światłowodowego, którego wykonanie należy do 
wykonawcy pawilonu oraz ekspozycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7  
Przyłącze światłowodowe nie przekroczy długości 150 m. 
 
Pytanie nr 8  
W dokumencie PFU, Pkt. III.3.1.4 Aplikacje i animacje multimedialne; Zamawiający opisuje: „Na 
lornetkach przygotowana zostanie trójwymiarowa animacja w rozszerzonej rzeczywistości o długości min. 
90- sekund, w dwóch wariantach językowych- polskim i angielskim. Animacja stanowić będzie wstęp do 
całej wystawy, a przedstawione na niej treści muszą umożliwić łatwiejsze zrozumienie dalszych stanowisk i 
ekspozycji.” Wnosimy o doprecyzowanie czy stwierdzenie „trójwymiarowa animacja” odnosi się do sposobu 
przygotowania animacji czy też do sposobu jej prezentacji? Poprzez trójwymiarową animację rozumieć 
można zarówno kontent przewidziany do prezentacji za pomocą urządzeń wyposażonych w specjalne 
okulary lub techniką autostereoskopową lub też sposób przygotowania animacji w technice 3d przewidzianej 
do prezentacji na tradycyjnych ekranach. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8  
Zamawiający miał na myśli animacje w technice 3D przewidzianą do prezentacji na tradycyjnych ekranach. 
 
Pytanie nr 9  
W dokumentacji PFU, Pkt III. 3.2.4. Aplikacje i animacje multimedialne czytamy: „Na ekranie zostanie 
wyświetlony zapętlony film o długości maksymalnie 4 minut dostarczony przez Zamawiającego.” Czy 
Zamawiający dostarczy film w rozdzielczości natywnej ekranu na którym odbywać się będzie prezentacja filmu tj.: 
4320x1080 pikseli? Czy też po stronie wykonawcy będzie leżało opracowanie dodatkowych treści 
multimedialnych/informacyjnych pokazywanych w trakcie prezentacji jeśli docelowa rozdzielczość filmu będzie 
niższa niż natywna rozdzielczość ekranu? Jeśli przyjąć, że większość materiałów multimedialnych przygotowana 
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jest w rozdzielczości Full HD to odtworzenie ich na docelowym ekranie bez efektu kaszetowania/kadrowania 
spowoduje ,iż zajmie on jedynie „połowę” dostępnego obszaru. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9  
Zamawiający dostarczy film zgodny z wymaganiami sprzętowymi. 
 
Pytanie nr 10  
Dokument PFU, Pkt III.3.9.4. Aplikacje i animacje multimedialne zawiera stwierdzenie: „…Animacje zostaną 
przygotowane przez Zamawiającego.”. Czy Zamawiający dostarczy animacje opisane w scenariuszu aplikacji dla 
stanowiska Topnienie lodowców czy przygotowanie całej aplikacji i animacji leży po stronie potencjalnego 
wykonawcy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10  
Zamawiający dostarczy jedynie animacje do stanowiska, przygotowanie aplikacji leży po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie nr 11  
Czy przygotowanie wszystkich treści merytorycznych oraz tekstów, oraz ich tłumaczeń na język angielski, 
dla zagadnień poruszanych na terenie wystawy leży po stronie Zamawiającego? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Treści merytoryczne oraz teksty dostarczy Zamawiający. Tłumaczenia leżą po stronie Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 12  
Czy Zamawiający jest odpowiedzialny za dostarczenie tekstów wraz z tłumaczeniami, które prezentowane będą na 
infografikach lub innych materiałach drukowanych a wykorzystywanych na terenie przyszłej wystawy? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12  
Treści merytoryczne oraz teksty dostarczy Zamawiający. Tłumaczenia oraz opracowanie graficzne leżą po stronie 
Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 13  
Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych badań geotechnicznych terenu na którym ma znajdować  się 
budynek i czy udostępni te badania Wykonawcy pawilonu? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13  
Zamawiający nie posiada takich badań 
 
Pytanie nr 14  
W odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072) – Czy Zamawiający posiada i jest w stanie udostępnić 
dla potencjalnych oferentów następujące dokumenty: 
• wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 
• dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów; 
• oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane; 
• zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 
• inwentaryzację zieleni, 
• pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 
• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 
• dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 14  
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Wszystkie opisane w pytaniu 14 badania i uzgodnienia będą przedmiotem dokumentacji projektowej, która jest w 
zakresie Wykonawcy budowy pawilonu. 
 
Pytanie nr 15  
Czy zamawiający ujawni wysokość kosztorysu inwestorskiego, wynikającego z opracowań przygotowanych 
przez firmę Customs Factory – autora koncepcji budowy pawilonu oraz wystawy multimedialnej? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15  
Zamawiający nie ujawni wartości kosztorysu inwestorskiego, na obecnym etapie postępowania. 
 
Pytanie nr 16  
Czy potencjalny oferent odpowiedzialny będzie, oprócz zobowiązań gwarancyjnych wynikających z 
przedstawionego projektu umowy, do dokonywania przeglądów serwisowych oraz dostarczania materiałów 
eksploatacyjnych (lampy do projektorów, filtry, etc.) do urządzeń multimedialnych w zadeklarowanym w 
ofercie czasie obowiązywania gwarancji? Jeśli tak, wnosimy o określenie harmonogramu/częstotliwości 
dokonywania czynności serwisowych na terenie wystawy. 
  
Odpowiedź na pytanie nr 16  
Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania przeglądów serwisowych oraz dostarczania materiałów 
eksploatacyjnych. Czynności takie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami sprzętowymi i zużyciem 
elementów eksploatacyjnych, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 
 
Pytanie nr 17 
Wnosimy o określenie, która ze stron umowy odpowiedzialna będzie za utrzymanie zieleni przewidzianej                                  
do zainstalowania/posadzenia na fasadzie budynku oraz w obrębie eksponatu „Twój odcisk ekologiczny”. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17  
Za utrzymanie zieleni na fasadzie budynku odpowiada Zamawiający, zaś w obrębie eksponatu Twój Odcisk 
Ekologiczny odpowiada Wykonawca. 
 
Pytanie nr 18  
Prosimy o informację czy Oferent w ramach swoich obowiązków powinien dostarczyć system zarządzania 
treścią i system zarządzania ekspozycją? Jeżeli tak, prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących obu 
systemów (moduły i funkcjonalności). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18  
Wykonawca winien w ramach swoich obowiązków dostarczyć System zarządzania treścią i ekspozycją. System 
zarządzania ekspozycją został opisany przez Zamawiającego w dokumencie PFU. Do zadań Wykonawcy należy 
przygotowanie projektu systemu i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. 
 
Pytanie nr 19  
W zapisach dokumentu pod nazwą PFU, Pkt. III.8.3, str. 64;  Zamawiający wyspecyfikował urządzenie 
„PROJEKTOR” o parametrach technicznych które uniemożliwiają zastosowanie urządzenia równoważnego 
co jest ewidentnym złamaniem zasad ustawy Prawo Zamówień publicznych , a w szczególności art.29, art.30 
i 31. Oferent wnosi o zmianę  parametrów równoważności które umożliwią zastosowanie urządzeń 
równoważnych. Oferent zwraca się z pytaniem czy zmawiający dopuści możliwość zastosowania projektora 
o parametrach: Jasność 6000 lumenów, Kontrast 10000:1, Rozdzielczość natywna 1920 x 1200, laserowe 
źródło światła, Żywotność lampy 20000h,  współczynnik projekcji 0.75-0.93:1. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19  
Zamawiający uzna za równoważne urządzenie o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowane w SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzenia o kontraście 10000:1, rozdzielczości natywnej 1920x1200, 
żywotności lampy 20000 godz. Oraz o wadze do 40 kg. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia jasności oraz 
zmiany współczynnika projekcji 
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Pytanie nr 20  
W zapisach dokumentu pod nazwą PFU, Pkt. III.8.2, str. 62-63; Zamawiający wyspecyfikował urządzenie 
„ŚCIANA GRAFICZNA” o takich parametrach technicznych które uniemożliwiają zastosowanie 
urządzenia równoważnego co jest ewidentnym złamaniem zasad ustawy Prawo Zamówień publicznych , a w 
szczególności art.29, art.30 i 31. Oferent zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość 
zastosowania ściany graficznej  w oparciu o monitory bezbramkowe o rozdzielczości i wielości zbliżonej do 
wyspecyfikowanej ściany graficznej gdyż zastosowanie równoważnego urządzenia jest nie możliwe z racji 
braku urządzeń spełniających kryteria równoważności. Pragniemy nadmienić, że zastosowanie urządzeń 
innego producenta pozwoli osiągnąć podobny efekt wizualny jak w przypadku wyspecyfikowanego sprzętu a 
ponadto umożliwi skonstruowanie konkurencyjnych ofert. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20  
Zamawiający określił dokładne wymagania urządzenia łącznie z jego aranżacją w dokumencie PFU na str. 25:                
„Dobrany modułowy ekran informacyjny musi posiadać możliwość dowolnej zmiany konfiguracji, (rozłożenia 
modułów) i aranżacji korespondującej z blokami lodu iglo. Poszczególne moduły ekranu muszą mieć wymiar nie 
większy niż 45x35 cm. Konstrukcja nośna wraz z ekranem ma zostać zakrzywiona zarówno w pionie                  jak 
i w poziomie tworząc spójną powierzchnię ściany iglo, (wycinek kuli) z możliwością swobodnego dopasowania 
przerw pomiędzy modułami. 
Ze względu na zabudowę wymagany jest pełny dostęp serwisowy ekranów od przodu. Ekran musi być 
przystosowany do pracy ciągłej 24/7. Zastosowane źródło światła powinno zapewnić żywotność na poziomie 65 
tys. godzin pracy ( przy max spadku jasności do 50%). Wszystkie moduły muszą posiadać wbudowane sensory 
umożliwiające kalibracje ekranu zarówno podczas instalacji jak i w czasie użytkowania, ( musi on uwzględniać 
wzajemne położenie, kalibrację jasności i kolorystyki). Ponieważ odległość oglądania, ( widz ekran) będzie 
niewielka wymagana będzie duża rozdzielczość ekranu min. 2500 pikseli na cal kwadratowy, a dla konfiguracji 6x2 
(min. 4300x 1080 pikseli). Za wyświetlanie dużych rozdzielczości odpowiedzialny będzie dedykowany sterownik 
oraz komputer PC z dedykowaną kartą graficzną. Należy przewidzieć możliwość wyświetlania minimum dwóch 
niezależnych stref, ( dwa źródła sygnału ) na obrazie ekranu. Zarządzanie stanowiskiem będzie się odbywać  po 
przez sieć LAN. 
Szczegółowe wymagania techniczne dla urządzeń podano w specyfikacji minimalnych wymagań urządzeń. 
 
Pytanie nr 21  
 W zapisach dokumentu pod nazwą PFU, Pkt. III.8.0, str. 57-58; Zamawiający wyspecyfikował urządzenie 
„JEDNOSTKA GŁÓWNA SYSTEMU STEROWANIA ” .Czy Zamawiający przez pomyłkę 
wyspecyfikował urządzenie z 3 portami RS-232/422/485 na złączu DB9? Zdaniem oferenta 
wyspecyfikowany powinien być 1 port RS-232/422/485 i 2 porty RS-232 dwukierunkowe na złączu typu 
EUROBLOC . Prosimy o sprawdzenie i podanie prawidłowego zapisu oraz treści specyfikacji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń z 1 portem RS-232/422/485 i z 2 portami dwukierunkowymi RS-
232 z dowolnym typem złącz. 
 
Pytanie nr 22  
W zapisach dokumentu pod nazwą Cz_III_PFU_pawilon  Zamawiający wielokrotnie wyspecyfikował 
urządzenie pod nazwą „KOMPUTER”  o wymiarach, które mogą mieć duże znaczenie dla zapewnienia 
odpowiedniej wentylacji podzespołów wchodzących w skład specyfikowanego sprzętu. Oferent wnosi o 
możliwość zastosowania komputera o szerokości 175 mm, który pozwoli na zastosowanie sposobu 
chłodzenia optymalnego dla wyspecyfikowanej karty graficznej oraz procesora wraz z zasilaczem. Z punktu 
widzenia Zamawiającego dopuszczenie powyższej zmiany nie wpłynie w żaden sposób na wygląd ekspozycji 
ponieważ wszystkie urządzenia sterujące/playery/komputery zostaną ukryte w zabudowach 
scenograficznych, a ich zaprojektowanie leży po stronie oferenta. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22  
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie komputera o innych wymiarach pod warunkiem, że będzie 
można go zainstalować w szafie RACK przewidzianej do instalacji sprzętu obsługującego ekspozycję. 
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Pytanie nr 23  
W zapisach dokumentu pod nazwą PFU, Pkt. III.8.3, str. 64; Zamawiający wyspecyfikował urządzenie 
„EKRAN PROJEKCYJNY” o promieniu gięcia 1280 cm. Oferent prosi o sprawdzenie czy w 
wytypowanym ekranie promień gięcia nie powinien wynosić 1030cm. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23  
Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu o promieniu gięcia od 1000 cm do 1300 cm 
 
Pytanie nr 24  
Czy na teren na którym ma powstać inwestycja są ustalone Warunki Zabudowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24  
Teren na, którym ma powstać inwestycja jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
 
Pytanie nr 25  
Czy są uzyskane warunki przyłączy (energetycznych, wod-kan) dla planowanej inwestycji. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 25  
Uzyskanie warunków przyłączenia (energetycznych, wod-kan) dla planowanej inwestycji jest w zakresie prac 
Wykonawcy zadania 
 
Pytanie nr 26  
Czy były prowadzone konsultacje z konserwatorem zabytku na temat planowanej inwestycji i proponowanej 
wstępnie bryły pawilony. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26  
Uzgodnienie konserwatorskie jest w zakresie prac wykonawcy zadania 
 
Pytanie nr 27  
Czy okres realizacji 7 miesięcy od daty podpisania umowy jest okresem bezwzględnym, czy w przypadku 
przedłużenie się procedur administracyjnych nie z winy wykonawcy okres realizacji będzie można wydłużyć. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27  
Zmiany do umowy zostały przewidziane w paragrafie 16 Wzoru umowy.  
 
Pytanie nr 28  
Czy Zamawiający dopuszcza namalowanie grafiki na zagruntowanej płycie z pominięciem płótna? Otrzymany 
efekt i faktura będą praktycznie identyczne a zastosowanie płyt pozwoli na zmniejszenie ilości łączeń między 
malowanymi elementami (dostępne na rynku płyty mają większe formaty niż płótna). Poza tym w codziennym 
użytkowaniu malunek na płycie może okazać się trwalszy niż na płótnie jeśli założymy, że Zwiedzający mogą go 
dotykać. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28  
Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania pomalowania ściany 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:  
 
Zmiana nr 1  
 
Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 b do IDW w następujący sposób:  
Na str. 44 IDW jest:  
Promień gięcia 
ekranu 

min. 1280 cm  spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:   
Promień gięcia 
ekranu 

od 1000 cm do 1300 
cm 

 spełnia/nie spełnia 
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Na str. 39 IDW jest:  
 KOMPUTER LORNETKI (4 sztuki) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
 KOMPUTER LORNETKI (4 sztuki) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

 
Na str. 42 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

Na str. 44 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

 
 
Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 
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Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

 
Na str. 46 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

Na str. 48 IDW jest:   
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

 
Na str. 50 IDW jest:  
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KOMPUTER (2 sztuki) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (2 sztuki) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

Na str. 52 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

 
Na str. 55 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 
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Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

Na str. 57 IDW jest:  
KOMPUTER (3 sztuki) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER  ( 3 sztuki) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

Na str. 62 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie wymagań 

Procesor Intel i7 (wyposażony w 
technologię Vpro) 

 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

Na str. 64 IDW jest:  
KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego Spełnienie wymagań 
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urządzenia 
Procesor Intel i7 (wyposażony w 

technologię Vpro) 
 spełnia/nie spełnia 

Zamawiający zmienia na:  
  KOMPUTER (1 sztuka) 
Minimalne Wymagane parametry parametry proponowanego 

urządzenia 
Spełnienie 
wymagań 

Procesor Minimum 10 000 
punktów w teście 
wydajności PassMark 
CPU Mark z dnia 
09.01.2015 
komputer wyposażony w 
technologię 
umożliwiającą jego 
bezpieczne 
włączanie/wyłączania 
poprzez sieć LAN. 

 spełnia/nie spełnia 

 
Zamawiający publikuje pomocniczo ujednolicony edytowalny załącznik nr 1 b do IDW na stronie internetowej: 
http://zoo.wroclaw.bip-e.pl 
 
Zmiana nr 2  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszędzie tam gdzie w PFU jest mowa o  procesorze Intel i7 
(wyposażonym w technologię Vpro) Zamawiający zmienia na:  procesor spełniający co najmniej następujące 
wymagania:  Minimum 10 000 punktów w teście wydajności PassMark CPU Mark z dnia 09.01.2015, komputer 
wyposażony w technologię umożliwiającą jego bezpieczne włączanie/wyłączanie poprzez sieć LAN. 
 
Zmiana nr 3  
 
Na stronie 64 PFU jest:  
Promień gięcia ekranu min. 1280 cm 
Zamawiający zmienia na:   
Promień gięcia ekranu Zamawiający dopuszcza zastosowanie ekranu o promieniu gięcia 

od 1000 cm do 1300 cm 
 
Zmiana nr 4  
 
Zamawiający informuje, że zmienia:  
 
Termin składania ofert na dzień:   02.03.2015  godzina  11:30  
Termin otwarcia ofert na dzień:    02.03.2015  godzina  12:00  
 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.  
 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.  
 
Zmiana nr 5 
 
Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ, w Formularzu oferty, w pkt 3 (tabelka), dodaje się 
pole, w którym Wykonawca zobowiązany będzie podać adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do 
kontaktów.  
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  
 

http://zoo.wroclaw.bip-e.pl
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Zamawiający publikuje zmieniony załącznik nr 1 b do IDW w wersji edytowalnej oraz zmodyfikowany wzór 
Formularza oferty na http://zoo.wroclaw.bip-e.pl 
 
 
Z poważaniem  
 

http://zoo.wroclaw.bip-e.pl

