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ZMIANA W TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA 

TERMINU DOSTARCZANIA I SKŁADANIA OFERT 

 

 

1.   Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia –  Jednostka centralna nr 1,2,3,4,5;  

Notebook nr 1,2,3,4,5,6 - do opisu dodana jest treść : ,,Zamawiający wymaga oryginalnego systemu 

operacyjnego nigdy wcześniej nie używanego oraz nieaktywowanego, a także aby pochodził z legalnego 

źródła sprzedaży. Potwierdzenie legalności oprogramowania zostanie zweryfikowane na etapie dostawy 

poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego i oficjalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej 

do sprzedaży dystrybucji. ”. 

 

 

 

2. Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia – Jednostka centralna nr 1,2,4 - do opisu dodana 

jest treść : ,,Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego, 

nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z 

legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być 

zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez 

producenta”. 

 

3. Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia – Jednostka centralna nr 1,2,4 - do opisu dodana 

jest treść : „W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, 
zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak 
certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie 
z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z 
prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku 
identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub 
przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu 
dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od 
umowy w terminie [---] dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym organom w 
celu wszczęcia stosownych postępowań”. 

 

4. Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia – 3. Jednostka centralna nr 3 - w opisie karty 

graficznej zmieniona jest treść : ,,układ graficzny zintegrowany z procesorem”. 

 

 

5. Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia – 3. Jednostka centralna nr 3 - w opisie napęd 

optyczny zmieniona jest treść : ,,brak parametrów w opisie napędu optycznego”. 

 

6. Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia – 3. Jednostka centralna nr 3 - w opisie prędkość 

zapisu i odczytu zmieniona jest treść : ,,brak parametrów w opisie pamięci i prędkości zapisu i odczytu”. 

 

 



7. Do specyfikacji technicznej – opis przedmiotu zamówienia – 3. Jednostka centralna nr 3 - w opisie ekranu i 

kamera internetowa zmieniona jest treść : ,,All-In-One minimum 21,5” FHD (1920x1080) LED, a kamera 

internetowa wbudowana z mikrofonem”. 

 

8. Do SIWZ – III. Wymagany termin realizacji zamówienia- zmienia się treść - Termin wykonania zamówienia do 

14 dni od daty zawarcia umowy- na ,, Termin wykonania zamówienia do 30 dni od daty zawarcia umowy”. 

 

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega również termin dostarczania i otwarcia ofert:  

 

Termin składania ofert – do dnia  23.06.2017r.  do godz. 12. 30 

Termin otwarcia ofert - 23.06.2017r.  o godz. 13.00 

 

 

                                                                                    W imieniu Komisji Przetargowej 

Marta Woźniak 


