BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 7 września 2018 r.

BDG – WZP.261.9.2018

Do Uczestników postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie:
a) Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 1 do SIWZ), w pozycji „Stacja dokująca”, punkt
„MODEL”, w brzmieniu:
MODEL
Stacja dokująca producenta oferowanego laptopa, dedykowana do obsługi oferowanego laptopa,
oferująca następujące funkcjonalności:
a) Przyłączanie do laptopa z pomocą pojedyńczego przewodu lub złącza
b) Pełne zasilanie i ładowanie baterii laptopa (bez koniecznośći użycia załączonego do laptopa
zasilacza)
c) niezależny od laptopa, dodatkowy zasilacz zalecany przez producenta stacji dokującej o mocy
zapewniającej poprawną pracę oferowanej stacji wraz z oferowanym laptopem
d) wyposażona w minimum 2 cyfrowe wyjścia wideo na ekrany zewnętrzne umożliwiające
podłączenie jednocześnie minimum 2 monitorów zewnętrznych w rozdzielczości minimum FHD
(1920x1080) przy min. 60 Hz, wyświetlających obraz w trybie pulpitu rozszerzonego
e) posiadająca zintegrowany interfejs RJ45,
f) wyposażona w minimum 3 porty USB w tym:
-minimum 1 port USB 3.0
-minimum 1 port USB z zasilaniem (np. „Allways on” / „PowerShare”)
g) wyposażona w porty audio: mikrofon i słuchawki (dopuszczone jest rozwiązanie combo),
h) obudowa stacji dokującej umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (np. złacze blokady „Kensington” lub „Noble Lock”)
i) w komplecie załączone okablowanie umożliwiające podłączenie zaoferowanej stacji z
zaoferowanym laptopem
j) wsparcie dla systemu Windows 7/10

otrzymuje brzmienie
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MODEL
Stacja dokująca producenta oferowanego laptopa, dedykowana do obsługi oferowanego laptopa,
oferująca następujące funkcjonalności:
a) Przyłączanie do laptopa z pomocą pojedyńczego przewodu lub złącza
b) Pełne zasilanie i ładowanie baterii laptopa (bez konieczności użycia załączonego do laptopa
zasilacza);
UWAGA! Stacja dokująca musi gwarantować, ze podłączony/używany z nią laptop, nie będzie
wymagał osobnego źródła zasilania (laptop nie będzie musiał być podłączony do prądu, a to
stacja dokująca - podłączona do prądu- będzie gwarantowała zasilanie).
c) niezależny od laptopa, dodatkowy zasilacz zalecany przez producenta stacji dokującej o mocy
zapewniającej poprawną pracę oferowanej stacji wraz z oferowanym laptopem
d) wyposażona w minimum 2 cyfrowe wyjścia wideo na ekrany zewnętrzne umożliwiające
podłączenie jednocześnie minimum 2 monitorów zewnętrznych w rozdzielczości minimum FHD
(1920x1080) przy min. 60 Hz, wyświetlających obraz w trybie pulpitu rozszerzonego
e) posiadająca zintegrowany interfejs RJ45,
f) wyposażona w minimum 3 porty USB w tym:
-minimum 1 port USB 3.0
-minimum 1 port USB z zasilaniem (np. „Allways on” / „PowerShare”)
g) wyposażona w porty audio: mikrofon i słuchawki (dopuszczone jest rozwiązanie combo),
h) obudowa stacji dokującej umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (np. złącze blokady „Kensington” lub „Noble Lock”)
i) w komplecie załączone okablowanie umożliwiające podłączenie zaoferowanej stacji z
zaoferowanym laptopem
j) wsparcie dla systemu Windows 7/10

Pozostałe zapisy SIWZ, OPZ oraz IPU pozostają bez zmian.

Zastępca Dyrektora Generalnego
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