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ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dotyczy: postępowanie numer: D/61/2021, na dostawę sprzętu do realizacji zadań 

związanych z zabezpieczeniem meteorologicznym SZ RP. 

 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna 

informuje, że w postępowaniu na dostawę sprzętu do realizacji zadań związanych  

z zabezpieczeniem meteorologicznym SZ RP, dokonał następującej zmiany treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

I. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA Tabela jest:  

Nazwa przedmiotu J.m. 
Zamówienie 

gwarantowane 

Zamówienie 

opcjonalne 
Razem 

ZADANIE NR 1 

Dostawa zestawu pomiarów wiatrów 

górnych 
szt./kpl 2 2 4 

ZADANIE NR 2 

Dostawa zestawu pomiaru wiatrów 

górnych-GPS 
szt./kpl 7 3 10 

ZADANIE NR 3 

Stacja robocza (mini tower) - SD szt. 20 10 30 

Monitor M5 szt. 40 20 60 
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

Nazwa przedmiotu J.m. 
Zamówienie 

gwarantowane 

Zamówienie 

opcjonalne 
Razem 

ZADANIE NR 1 

Dostawa zestawu pomiarów wiatrów 

górnych 
szt. 2 2 4 

Napęd optyczny 8 x DVD+/-RW 

zewnętrzny na USB  

(jeśli nie występuje jako wbudowany)* 

. 

szt. 2 2 4 

ZADANIE NR 2 

Dostawa zestawu pomiaru wiatrów 

górnych-GPS 
szt./kpl 7 3 10 

ZADANIE NR 3 

Stacja robocza (mini tower) - SD szt. 20 10 30 

Klawiatura szt. 20 10 30 

Mysz szt.  20 10 30 

Monitor M5 szt. 40 20 60 

 

II. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDIAŁ V – INFORMACJA O 

PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, pkt. 1, ppkt. 1.2 w zakresie 

zadania nr 3  Komputer stacjonarny mini tower SD, pppkt. 1.2.1. dla Procesora jest:  

1.2. w zakresie zadania nr 3 

Komputer stacjonarny mini tower SD: 

1.2.1 dla Procesora: 

  Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być 

opublikowane i ogólnie dostępne na stronie  

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018  najpóźniej w dniu składania 

ofert - Wykonawca na potwierdzenie (do oferty) powinien złożyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu, tj. wydruk z ww. strony internetowej potwierdzający, że oferowany 

model stacji roboczej w oferowanej konfiguracji umożliwia osiągniecie powyższego wyniku. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
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1.2. w zakresie zadania nr 3 

Komputer stacjonarny mini tower SD: 

1.2.1 dla Procesora: 

Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być 

opublikowane i ogólnie dostępne na stronie  

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018  najpóźniej w dniu składania 

ofert - Wykonawca na potwierdzenie (do oferty) powinien złożyć dokument potwierdzający 

spełnianie wymogu, tj. wydruk z ww. strony internetowej potwierdzający, że oferowany 

model stacji roboczej w oferowanej konfiguracji umożliwia osiągniecie powyższego wyniku. 

albo 

- oświadczenia producenta potwierdzającego osiągniecie przez oferowany komputer w teście 

wydajności SysMark2018 Overall performance wynik co najmniej na poziomie 1710 pkt.  

W przypadku złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia producenta 

potwierdzającego osiągniecie przez oferowany komputer w teście wydajności SysMark2018 

Overall performance wynik co najmniej na poziomie 1710 pkt., Wykonawca, z którym 

zostanie podpisana umowa jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy Wydruk 

ze strony potwierdzający, że testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej 

konfiguracji są opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018. Testy dla oferowanego modelu 

stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na 

stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 przed dniem dostawy. 

 

III. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDIAŁ XII – OPIS SPOSOBU 

PRZYGOTOWANIA OFERT,  pkt. 11, ppkt. a) b) jest:  

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ; 

b) wypełniony formularz – parametry techniczne urządzeń i oprogramowania oferowanego 

przez wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ. 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

załącznik nr 3 do SWZ po zmianie w dniu 10.06.2021 r.; 

b) wypełniony formularz – parametry techniczne urządzeń i oprogramowania oferowanego 

przez wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do SWZ po zmianie  

w dniu 10.06.2021 r.; 

 

IV. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, ROZDIAŁ XXI – ZAŁĄCZNIKI, pkt. 3 

i 4 jest:  

1. załącznik nr 3 -  wzór formularza oferty; 

2. załącznik nr 3A – wzór parametrów technicznych urządzeń i oprogramowania 

oferowanego przez Wykonawcę; 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
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Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

1. załącznik nr 3 -  wzór formularza oferty po zmianie w dniu 10.06.2021 r.;; 

2. załącznik nr 3A – wzór parametrów technicznych urządzeń i oprogramowania 

oferowanego przez Wykonawcę po zmianie w dniu 10.06.2021 r.;; 

 

V. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, ZADANIE NR 1 1) Zestaw pomiarów wiatrów górnych (zwany 

dalej „zestawem”) powinien zapewniać, ppkt. k), ppkt. l), ppkt. m) jest :  

 
k) możliwość bezpiecznego przetransportowania zestawu w odpowiednio 

przygotowanych skrzyniach/pokrowcach i plecaku, które wchodzą w skład zestawu. 

l) przygotowanie do transportu ma zapewniać dwie niżej wymienione możliwości: 

Wariant nr 1: 

 zasadnicze urządzenie pomiarowe (teodolit) umieszczone w jednej skrzyni 

transportowej w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym). Skrzynia 

transportowa odporna na wstrząsy, uderzenia i upadki, wykonana z wytrzymałych materiałów 

z tworzywa sztucznego, wyposażona w uszczelkę zapewniającą wodoszczelność pojemnika. 

Skrzynia transportowa wyposażona w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane 

miejsca wykonane z wytrzymałej pianki, chroniące transportowany zestaw przed 

uszkodzeniem, składany uchwyt transportowy, dedykowany i zintegrowany ze skrzynią oraz 

w kółka transportowe, dedykowane i zintegrowane ze skrzynią. Skrzynia wyposażona w 

zawór odpowietrzający. 

 do jednostki centralnej zestawu (notebook „rugged” NBR) należy dostarczyć 

dedykowany plecak transportowy w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze 

czarnym) , plecak ma być komfortowy dla użytkownika, zaprojektowany w sposób 

umożliwiający równomierne przenoszenie obciążania na ciało podczas przemieszczania.  

Plecak wyposażony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane wykonane miejsca, 

chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem. 

 całość zestawu ma być umieszczona w jednej skrzyni transportowej. Skrzynia ma być 

wykonana z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów z tworzywa sztucznego w kolorze 

khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym)  oraz wyposażona w zintegrowany 

ze skrzynią (dedykowany przez producenta skrzyni) uchwyt transportowy, zintegrowane ze 

skrzynią (dedykowane przez producenta skrzyni) kółka transportowe oraz zawór 

odpowietrzający. Skrzynia ma być wyposażona w spersonalizowane miejsca wykonane 

z wytrzymałej pianki, chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem. 

Wariant nr 2: 

 zasadnicze urządzenie pomiarowe (teodolit) spakowany w jednej skrzyni 

transportowej w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym). Skrzynia 

transportowa odporna na wstrząsy, uderzenia i upadki, wykonana z wytrzymałych materiałów 

z tworzywa sztucznego, wyposażona w uszczelkę zapewniającą wodoszczelność pojemnika. 

Skrzynia transportowa wyposażona w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane 

miejsca wykonane z wytrzymałej pianki, chroniące transportowany zestaw przed 

uszkodzeniem, składany uchwyt transportowy, dedykowany i zintegrowany ze skrzynią oraz 

w kółka transportowe, dedykowane i zintegrowane ze skrzynią. Skrzynia wyposażona w 

zawór odpowietrzający. 
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 do jednostki centralnej zestawu (notebook „rugged” NBR) należy dostarczyć 

dedykowany plecak transportowy w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze 

czarnym), plecak ma być komfortowy dla użytkownika, zaprojektowany w sposób 

umożliwiający równomierne przenoszenie obciążania na ciało podczas chodzenia.  Plecak 

wyposażony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane wykonane miejsca, 

chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem. 

 pozostałe elementy zestawu umieszczone w wytrzymałym pokrowcu transportowym 

(z funkcją plecaka) w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym). 

Pokrowiec transportowy ma być wykonany z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów. 

Pokrowiec ma być komfortowy dla użytkownika, zaprojektowany w sposób umożliwiający 

równomierne przenoszenie obciążania na ciało podczas przenoszenia (zarówno na plecach jak 

i „w ręku”).  Pokrowiec wyposażony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane 

i wykonane miejsca, chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem i przypadkowym 

przemieszczeniem. 

m) zasilanie główne zestawu bateryjne oraz dodatkowo z sieci energetycznej 110 V/60 Hz 

i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napięcia. Czas pracy na jednej baterii min. 60 

min. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

k) możliwość bezpiecznego przetransportowania zestawu w odpowiednio przygotowanych 

skrzyniach/pokrowcach i plecaku, które wchodzą w skład zestawu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że skrzynia transportowa ma umożliwiać transport 

całości kompletnego urządzenia (zestawu), wraz z kilkunastoma sondami i balonami 

sondażowymi. Plecak ma być dołączony (i umieszczony w skrzyni) oraz ma zapewniać 

możliwość przenoszenia całości urządzenia (zestawu), tj. laptopa z osprzętem peryferyjnym 

oraz radiomodem, okablowaniem antenowym i anteną oraz kilkoma sondami i balonami 

sondażowymi. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowego przenośnego pokrowca do 

przenoszenia  elementów, których wymiary nie dadzą możliwości umieszczenia w plecaku. 

l) przygotowanie do transportu ma zapewniać dwie niżej wymienione możliwości: 

Wariant nr 1: 

 zasadnicze urządzenie pomiarowe (teodolit) umieszczone w jednej skrzyni 

transportowej w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym). Skrzynia 

transportowa odporna na wstrząsy, uderzenia i upadki, wykonana z wytrzymałych materiałów 

z tworzywa sztucznego, wyposażona w uszczelkę zapewniającą wodoszczelność pojemnika. 

Skrzynia transportowa wyposażona w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane 

miejsca wykonane z wytrzymałej pianki, chroniące transportowany zestaw przed 

uszkodzeniem, składany uchwyt transportowy, dedykowany i zintegrowany ze skrzynią oraz 

w kółka transportowe, dedykowane i zintegrowane ze skrzynią. Skrzynia wyposażona w 

zawór odpowietrzający. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzyni transportowej dedykowanej do 

teodolitu przez producenta (nie posiadającej kółek i zaworu odpowietrzającego) jeśli jego 

waga z zawartością nie przekracza dopuszczalnych w normach wartości przy przenoszeniu jej 

przez jedną dorosłą osobę w jednym ręku. Dopuszcza się również nie stosowanie zaworu 

odpowietrzającego  w ww. skrzyni, jeśli jej parametry konstrukcyjne (potwierdzone przez 

producenta) nie powodują występowania znacznej różnicy ciśnień uniemożliwiających 

swobodne jej otwarcie, przy czym nie może to powodować obniżenia szczelności skrzyni. 

 do jednostki centralnej zestawu (notebook „rugged” NBR) należy dostarczyć 

dedykowany plecak transportowy w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze 
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czarnym) , plecak ma być komfortowy dla użytkownika, zaprojektowany w sposób 

umożliwiający równomierne przenoszenie obciążania na ciało podczas przemieszczania.  

Plecak wyposażony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane wykonane miejsca, 

chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem. 

 całość zestawu ma być umieszczona w jednej skrzyni transportowej. Skrzynia ma być 

wykonana z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów z tworzywa sztucznego w kolorze 

khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym)  oraz wyposażona w zintegrowany 

ze skrzynią (dedykowany przez producenta skrzyni) uchwyt transportowy, zintegrowane ze 

skrzynią (dedykowane przez producenta skrzyni) kółka transportowe oraz zawór 

odpowietrzający. Skrzynia ma być wyposażona w spersonalizowane miejsca wykonane 

z wytrzymałej pianki, chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem. 

Wariant nr 2: 

 zasadnicze urządzenie pomiarowe (teodolit) spakowany w jednej skrzyni 

transportowej w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym). Skrzynia 

transportowa odporna na wstrząsy, uderzenia i upadki, wykonana z wytrzymałych materiałów 

z tworzywa sztucznego, wyposażona w uszczelkę zapewniającą wodoszczelność pojemnika. 

Skrzynia transportowa wyposażona w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane 

miejsca wykonane z wytrzymałej pianki, chroniące transportowany zestaw przed 

uszkodzeniem, składany uchwyt transportowy, dedykowany i zintegrowany ze skrzynią oraz 

w kółka transportowe, dedykowane i zintegrowane ze skrzynią. Skrzynia wyposażona w 

zawór odpowietrzający. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzyni transportowej dedykowanej do 

teodolitu przez producenta (nie posiadającej kółek i zaworu odpowietrzającego) jeśli jego 

waga z zawartością nie przekracza dopuszczalnych w normach wartości przy przenoszeniu jej 

przez jedną dorosłą osobę w jednym ręku. Dopuszcza się również nie stosowanie zaworu 

odpowietrzającego  w ww. skrzyni, jeśli jej parametry konstrukcyjne (potwierdzone przez 

producenta) nie powodują występowania znacznej różnicy ciśnień uniemożliwiających 

swobodne jej otwarcie, przy czym nie może to powodować obniżenia szczelności skrzyni. 

 do jednostki centralnej zestawu (notebook „rugged” NBR) należy dostarczyć 

dedykowany plecak transportowy w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze 

czarnym), plecak ma być komfortowy dla użytkownika, zaprojektowany w sposób 

umożliwiający równomierne przenoszenie obciążania na ciało podczas chodzenia.  Plecak 

wyposażony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane wykonane miejsca, 

chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczeniem. 

 pozostałe elementy zestawu umieszczone w wytrzymałym pokrowcu transportowym 

(z funkcją plecaka) w kolorze khaki (dopuszcza się drobne elementy w kolorze czarnym). 

Pokrowiec transportowy ma być wykonany z wytrzymałych i wodoodpornych materiałów. 

Pokrowiec ma być komfortowy dla użytkownika, zaprojektowany w sposób umożliwiający 

równomierne przenoszenie obciążania na ciało podczas przenoszenia (zarówno na plecach jak 

i „w ręku”).  Pokrowiec wyposażony w spersonalizowane i ergonomicznie zaprojektowane 

i wykonane miejsca, chroniące transportowany sprzęt przed uszkodzeniem i przypadkowym 

przemieszczeniem. 

m) zasilanie główne zestawu bateryjne oraz dodatkowo z sieci energetycznej 110 V/60 Hz 

i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napięcia. Czas pracy na jednej baterii min. 60 

min. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza rozwiązanie systemu zasilania, w którym 

zasadniczym źródłem energii dla teodolitu jest wymienny akumulator w zestawie z dołączoną 

ładowarką. Wymiana akumulatora na zapasowy nie może powodować utraty danych 

zapisanych w urządzeniu. Przy poprawnej eksploatacji nie może również wystąpić sytuacja, 

aby doszło do wyłączenia urządzenia w trakcie realizacji pomiarów.   
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V.W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, ZADANIE NR 2 1) Zestaw pomiaru wiatrów górnych GPS (zwany 

dalej „zestawem GPS” powinien zapewniać, ppkt. q), jest :  

q) zasilanie główne zestawu bateryjne oraz dodatkowo z sieci energetycznej 110 V/60 Hz 

i 230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napięcia. Czas pracy na jednej baterii min. 60 

min. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

q) zasilanie główne zestawu bateryjne oraz dodatkowo z sieci energetycznej 110 V/60 Hz i 

230V/50 Hz z automatycznym wykrywaniem napięcia. Czas pracy na jednej baterii min. 60 

min. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza rozwiązanie systemu zasilania, w którym zasadniczym 

źródłem energii dla teodolitu jest wymienny akumulator w zestawie z dołączoną ładowarką. 

Wymiana akumulatora na zapasowy nie może powodować utraty danych zapisanych w 

urządzeniu. Przy poprawnej eksploatacji nie może również wystąpić sytuacja, aby doszło do 

wyłączenia urządzenia w trakcie realizacji pomiarów.   

 

VI. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA, ZADANIE NR 3 Stacja robocza (mini tower) SD, TABELA, Procesor, 

karta graficzna jest:  

Procesor:  Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2018 Overall performance wynik 

1710 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub 

identycznym z oferowanym, przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli i włączonych wszystkich 

zainstalowanych urządzeniach).  
Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu będzie wydruk z przeprowadzonych testów 
potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany 
wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w 
Polsce - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu przy 
dostawie,  

 Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być 
opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 najpóźniej w dniu składania 
ofert - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, tj. wydruk z 
ww. strony internetowej potwierdzający, że oferowany model stacji roboczej w oferowanej 
konfiguracji umożliwia osiągniecie powyższego wyniku.  

Karta graficzna:  c) Grafika niezintegrowana, z własną pamięcią 2 GB DDR3, powinna umożliwiać pracę 

dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem DirectX 12, 

o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 px @ 60 Hz (cyfrowo) na każdym 

podłączonym monitorze.  
Wymagane nie mniej niż 2 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, HDMI 2.0b w dowolnej 
konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adaptera umożliwiającego 
jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI.  

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

Procesor:  Komputer powinien osiągać w teście wydajności SysMark2018 Overall performance wynik 

1710 pkt. (oprogramowanie testujące musi być zainstalowane na dysku oferowanym lub 

identycznym z oferowanym, przy rozdzielczości 1920x1080 pikseli i włączonych wszystkich 

zainstalowanych urządzeniach).  
Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu będzie wydruk z przeprowadzonych testów 
potwierdzający, że procesor w oferowanej konfiguracji komputera osiągnął wymagany 
wynik. Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta komputera w 
Polsce - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu przy 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
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dostawie,  

 Testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być 
opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 najpóźniej w dniu składania 
ofert - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu, tj. wydruk z 
ww. strony internetowej potwierdzający, że oferowany model stacji roboczej w oferowanej 
konfiguracji umożliwia osiągniecie powyższego wyniku.  
Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą zamiast wydruku ze strony potwierdzający, 
że testy dla oferowanego modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji są opublikowane 
i ogólnie dostępne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018  
przed dniem składania ofert, oświadczenia producenta potwierdzającego osiągniecie przez 
oferowany komputer w teście wydajności SysMark2018 Overall performance wynik co 
najmniej na poziomie 1710 pkt.  
W przypadku złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia producenta 
potwierdzającego osiągniecie przez oferowany komputer w teście wydajności 
SysMark2018 Overall performance wynik co najmniej na poziomie 1710 pkt., Wykonawca, 
z którym zostanie podpisana umowa jest zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu 
dostawy Wydruk ze strony potwierdzający, że testy dla oferowanego modelu stacji roboczej 
w oferowanej konfiguracji są opublikowane i ogólnie dostępne na stronie 
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018. Testy dla oferowanego 
modelu stacji roboczej w oferowanej konfiguracji muszą być opublikowane i ogólnie 
dostępne na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018 przed 
dniem dostawy. 
 

Karta graficzna:  c) Grafika niezintegrowana, z własną pamięcią 2 GB DDR3, powinna umożliwiać 

pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI v1.4, ze sprzętowym wsparciem 

DirectX 12, o maksymalnej rozdzielczości 1920x1080 px @ 60 Hz (cyfrowo) na 

każdym podłączonym monitorze.  

Wymagane nie mniej niż 2 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, HDMI 2.0b w dowolnej 
konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenia adaptera umożliwiającego jednoczesne 
podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI. 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza kartę graficzną niezintegrowanej posiadającej trzy 

wejścia cyfrowe  – 1x DisplayPort, 2x miniDisplayPort wraz z adapterem umożliwiającym 
jednoczesne podłączenie min. 2 monitorów w tym jednego ze złączem DVI, spełniającą 
pozostałe wymagane parametry 

  

 

                                          

VII. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik nr 6 do SWZ – WZÓR 

UMOWY, § 1 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 1 jest :  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu do realizacji 

zadań związanych z zabezpieczeniem meteorologicznym SZ RP w podziale na zadania: 

 

Ilość szt./kpl.* 

Sprzęt meteorologiczny 

Ilość 

gwaranto- 

wana 

 

Ilość  

opcjo- 

nalna 

Ilość 

szt./kpl 

razem 

Zadanie 1 „Dostawa zestawu pomiarów wiatrów górnych” 

https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
https://results.bapco.com/results/benchmark/sysmark_2018
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•  

Dostawa zestawu pomiarów wiatrów 

górnych. 
2 2 4 

                       Zadanie 2 „Dostawa zestawu pomiarów wiatrów górnych-GPS” 

 

•  

Dostawa zestawu pomiaru wiatrów górnych-

GPS. 
7 3 10 

Zadanie 3 „Dostawa stacji wymiany informacji hydrologiczno- meteorologicznych” 

 

•  

Stacja robocza (mini tower) SD 

 
20 10 30 

•  

Monitor M5 

 
40 

20 60 

 

szczegółowo określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (załącznik nr 1), który 

stanowi integralną część Umowy. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę sprzętu do realizacji 

zadań związanych z zabezpieczeniem meteorologicznym SZ RP w podziale na zadania: 

 

Ilość szt./kpl.* 

Sprzęt meteorologiczny 

Ilość 

gwaranto- 

wana 

 

Ilość  

opcjo- 

nalna 

Ilość 

szt./kpl 

razem 

Zadanie 1 „Dostawa zestawu pomiarów wiatrów górnych” 

 

1. Dostawa zestawu pomiarów wiatrów górnych. 
2 2 4 

1a. Napęd optyczny 8 x DVD+/-RW zewnętrzny 

na USB (jeśli nie występuje jako wbudowany)*. 
2 2 4 

                       Zadanie 2 „Dostawa zestawu pomiarów wiatrów górnych-GPS” 

 

1. Dostawa zestawu pomiaru wiatrów górnych-

GPS. 
7 3 10 

Zadanie 3 „Dostawa stacji wymiany informacji hydrologiczno- meteorologicznych” 

 

1. Stacja robocza (mini tower) SD 

 
20 10 30 
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1a. Klawiatura 20 10 30 

1b. Mysz 20 10 30 

2. Monitor M5 40 20 60 

 

szczegółowo określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (załącznik nr 1), który 

stanowi integralną część Umowy. 

             

VIII. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik nr 6 do SWZ – WZÓR 

UMOWY, § 15 SZKOLENIE, ust. 1 jest :  

1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie :  

a) w języku polskim,  

b) jedno jednodniowe (6 godzin) szkolenie administratorów Oprogramowania,  

c) w miejscu dostawy urządzenia w zakresie niezbędnym do obsługi urządzenia.  

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

 
1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie (dotyczy zadania nr 1 i nr 2):  

a) w języku polskim,  

b) jedno jednodniowe (6 godzin) szkolenie administratorów Oprogramowania,  

c) w miejscu dostawy urządzenia w zakresie niezbędnym do obsługi urządzenia.  

 

IX. W Specyfikacji Warunków Zamówienia, Załącznik nr 7 do SWZ – 

GWARANCJA PRZETARGOWA (WADIUM), w § 4 (Tryb realizacji Gwarancji) pnkt. 

2 jest: 

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w § 2 pkt. 1 i 

będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 

 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2) żądanie zapłaty zawierać będzie oświadczenie, że kwota roszczenia jest należna 

Beneficjentowi i że zaistniało przynajmniej jedno ze zdarzeń określonych w § 2 ust. 1 i 

będzie wskazywać nr konta, na które należy przelać żądaną kwotę; 

 

X. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SWZ –   

FORMULARZ OFERTY.  
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Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3 do SWZ (FORMULARZ OFERTY), 

poprzez jego anulowanie i dodanie nowego, aktualnego załącznika nr 3 do SWZ po zmianie  

w dniu 10.06.2021 r. (FORMULARZ OFERTY PO ZMIANIE w dniu 10.06.2021 r.). 

 

XI. ZMIANA W ZAKRESIE TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 3A DO SWZ –   

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA 

OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ.  

 

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 3A do SWZ (PARAMETRY 

TECHNICZNE URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ 

WYKONAWCĘ), poprzez jego anulowanie i dodanie nowego, aktualnego załącznika nr 3A 

do SWZ po zmianie w dniu 10.06.2021 r. (PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ  

I OPROGRAMOWANIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ PO ZMIANIE w dniu 

10.06.2021 r.). 

 

Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień dokonał stosownych zmian 

treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.  

 

W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania 

ofert.  

 

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog do dnia 21.06.2021  r. do godz. 09.00. 

 

 

                           

KOMENDANT  

 

      /-/    wz. płk Andrzej MAGIERA      

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog

