Warszawa, 03.09.2020 r.
Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres do korespondencji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597
Do wszystkich zainteresowanych
Dotyczy: postępowania WF-37-20/20 pn. „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego”, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej
„ustawą”.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:
1.

W Rozdziale 2.1 SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w części 3 (Dostawa
tabletów graficznych) było:

Dostawa dwustu (200 szt.) tabletów graficznych bez bluetooth:
•
Obszar roboczy: [mm] 152 x 95 (+/- 5 mm),
•
Rozdzielczość: [dpi] 2540,
•
Interfejs USB,
•
Wymiary: [mm] 250 x 160 x 8.8 (+/- 5 mm),
•
Waga: [g] 230 (+/- 30 g),
•
Kompatybilność: Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 8.
Dostawa stu (100 szt.) tabletów graficznych z bluetooth:
•
Obszar roboczy: [mm] 152 x 95 (+/- 5 mm),
•
Rozdzielczość: [dpi] 2540,
•
Wymiary: [mm] 250 x 160 x 8.8 (+/- 5 mm),
•
Waga: [g] 250 (+/- 30 g),
•
Bezprzewodowy z Bluetooth Classis,
•
Bateria litowo-jonowa,
•
Czas nieprzerwanej pracy minimum 15 godzin,
•
Czas ładownia baterii do 3,5 godzin,
•
Kompatybilność: Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 8,
•
Bezprzewodowy z Bluetooth Classic,
•
Bateria litowo-jonowa,
•
Czas nieprzerwanej pracy minimum 15 godzin.
Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na wszystkie tablety graficzne: 24 miesiące.

Zmieniono na (wersja obowiązująca):
Dostawa dwustu (200 szt.) piórkowych tabletów graficznych bez bluetooth:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszar roboczy: [mm] 152 x 95 (+/- 5 mm),
Rozdzielczość: [dpi] 2540,
Interfejs: USB,
Wymiary: [mm] 250 x 160 x 8.8 (+/- 5 mm),
Waga: [g] 230 (+/- 30 g),
Typ pióra: dla prawo i leworęcznych, bezbateryjne; bezprzewodowe; z wymiennymi
wkładami i wbudowanym schowkiem na wkłady,
Czułość na nacisk: min 4096 poziomów nacisku,
Dokładność: ±0,25mm (w środku),
Programowalne przyciski na tablecie pozwalające na korzystanie ze skrótów
systemowych/aplikacji: 4,
Konfigurowalne przyciski na piórze pozwalające na korzystanie ze skrótów
systemowych/aplikacji: 2,
Zasilanie: USB,
Kompatybilność: Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 10, Windows 7,
Akcesoria: Kabel USB, Zapasowe wkłady (3 szt.).

Dostawa stu (100 szt.) piórkowych tabletów graficznych z bluetooth:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obszar roboczy: [mm] 152 x 95 (+/- 5 mm),
Rozdzielczość: [dpi] 2540,
Interfejsy: USB, Bluetooth,
Wymiary: [mm] 250 x 160 x 8.8 (+/- 5 mm),
Waga: [g] 250 (+/- 30 g),
Typ pióra: dla prawo i leworęcznych, bezbateryjne; bezprzewodowe; z wymiennymi
wkładami i wbudowanym schowkiem na wkłady,
Czułość na nacisk: min 4096 poziomów nacisku,
Dokładność: ±0,25mm (w środku),
Programowalne przyciski na tablecie pozwalające na korzystanie ze skrótów,
systemowych/aplikacji: 4,
Konfigurowalne przyciski na piórze pozwalające na korzystanie ze skrótów,
systemowych/aplikacji: 2,
Bateria litowo-jonowa,
Czas nieprzerwanej pracy: minimum 15 godzin,
Czas ładownia baterii: do 3,5 godzin,
Zasilanie/ładowanie: USB,
Kompatybilność: Mac OSX 10.11 lub nowszy, Windows 10, Windows 7, Windows 8.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi na wszystkie tablety graficzne: 24 miesiące.
Pouczenie: wszelkie zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je
obowiązkowo uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Z poważaniem
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