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Poznań, dnia 20.07.2017 r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/06/17 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę elementów cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych dla 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie: 

 

Pytanie nr 1: 
1) Zamawiający w załączniku nr 1 - Formularz oferowanych parametrów technicznych w punkcie 16 oraz 17 
podał wymagania odnośnie "Klasy procesora / częstotliwości szyny QPI/DMI / Pojemność pamięci podręcznej: 
min. 12 174 punktów wg testu CPU Benchmark na stronie www.cpubenchmark.net / min. 8 GT/s / min. 8 
MB. Strona internetowa www.cpubenchmark.net publikuje zestawienia, które ulegają zmianom z dnia na dzień 
w zależności od ilości przeprowadzonych testów/prób. Co za tym idzie wynik ten może ulec zmianom z dnia na 
dzień. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków dostawę Laptopa wyposażonego m.in. w procesor Intel 
Core i7-7700K (liczba punktów 12166 wg. testu CPU Benchmark - stan na dzień 19.07.2017 godz. 14:00). 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna za spełnienie warunków dostawę Laptopa dla okt 16 i 17 wyposażonego m.in. w procesor 
Intel Core i7-7700K, który na dzień uzyskał wg testu CPU Benchmark na stronie www.cpubenchmark.net / min. 8 
GT/s / min. 8 MB. Strona internetowa www.cpubenchmark.net liczbę punktów 12166 wg. testu CPU Benchmark 
- stan na dzień 19.07.2017 r. 
 
Pytanie nr 2: 
2) Zamawiający w załączniku nr 1 - Formularz oferowanych parametrów technicznych w punkcie 16 wymaga 
dostawy Laptopa wyposażonego w oprogramowanie Dante Domain Manager Gold. Informujemy że na dzień 
dzisiejszy w/w oprogramowanie nie jest dostępne w sprzedaży. Producent oprogramowania - firma 
AUDINATE planuje wprowadzenie w/w oprogramowania do sprzedaży najwcześniej pod koniec bieżącego roku. 
Jednocześnie firma AUDINATE nie publikuje oficjalnych cenników za udostępnienie licencji. Tym samym na dzień 
składania ofert żaden z Wykonawców nie jest w stanie złożyć rzetelnej oferty oraz zaoferować w/w 
oprogramowania. Prosimy o wykreślenie wymagań dotyczących dostawy oprogramowania DANTE Domain 
Manager GOLD. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wykreśla wymagania dotyczące dostawy oprogramowania DANTE Domain Manager GOLD. 
 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 
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