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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: 

I. PUNKT 3: POSTANOWIENIA OGÓLNE, ppkt. 3.3 SIWZ otrzymuje brzmienie 

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, certyfikatów, norm, lub innych wymagań, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze 

parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. 

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia i inne elementy równoważne, zobowiązany jest 

wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń oraz innych elementów 

równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń i innych elementów opisanych w 

dokumentacji, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji 

szczegółowego przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 SIWZ), których dotyczy. 

Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia lub inne elementy muszą: 

a) posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji, 

b) posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. 

 Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na 

tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań 

dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są 

równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez 

niego urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 

 

II. Rozdział 10: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, pkt 10.3, lit a) SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Opakowanie oferty:  

a) Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 

zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres do korespondencji Zamawiającego: 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00 - 090  Warszawa, Al. Solidarności 77 wraz z dopiskiem:  

„Oferta na usługę dostawę sprzętu komputerowego, znak: BDG-WZP.261.9.2018” 

             Warszawa, dnia 10 września 2018 r. 
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„Nie otwierać przed dniem 13.09.2018 r. do godz. 10.15”.” 

 

Rozdział 13: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 13.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania ofert upływa dnia 13.09.2018 r., o godzinie 10:00. Za termin złożenia oferty uważa się 

termin jej wpływu do miejsca wskazanego w punkcie 13.1.” 

 

Rozdział 14: OTWARCIE OFERT, pkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Oferty zostaną otwarte w dniu 13.09.2018 r., o godzinie 10:15, w siedzibie Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77.” 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 1 do SIWZ), w pozycji „LAPTOPY WRAZ Z 

ASORTYMENTEM”, punkt „DOKUMENTY”, otrzymuje brzmienie: 

Dokumenty: 

a) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001 
lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń z kategorii oferowanego 
sprzętu, 

b) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001 
lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń z kategorii oferowanego 
sprzętu, 

c) oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE (załączyć do oferty). 

 

IV. Formularz oferty (załącznik nr.2 do SIWZ), w pozycji „Laptop zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)”, w tabeli „Wymagane minimalne parametry techniczne”, punkt 

„DOKUMENTY”, ppkt. 15, otrzymuje brzmienie: 

 

15 Dokumenty: 

a) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono 
normę PN-EN ISO 9001 lub równoważną, w zakresie co 
najmniej produkcji/rozwoju urządzeń z kategorii oferowanego sprzętu, 

b) urządzenia wyprodukowane są przez producenta, u którego wdrożono 
normę PN-EN ISO 14001 lub równoważną w zakresie co 
najmniej produkcji/rozwoju urządzeń z kategorii oferowanego sprzętu, 

c) oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności CE (załączyć do 
oferty). 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* 

 

V. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 1 do SIWZ), w pozycji „LAPTOPY WRAZ Z 

ASORTYMENTEM”, punkt „KARTA GRAFICZNA”, ppkt. d) „OPENGL”, otrzymuje brzmienie: 

Karta graficzna: 

a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci 
systemowej, 

b) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min 3840 x 2160 pikseli, 

c) obsługa Direct X 12 (min),   
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d) Open GL 4,4 (min) 

a) laptop przystosowany do pracy ze stacją dokującą dedykowaną przez producenta laptopa do 
obsługi oferowanego laptopa i zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dot. stacji dokujących. 

 

VI. Formularz oferty (załącznik nr.2 do SIWZ), w pozycji „Laptop zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)”, w tabeli „Wymagane minimalne parametry techniczne”, punkt 

„KARTA GRAFICZNA”, ppkt. 6, lit. d) „OPENGL”, otrzymuje brzmienie: 

 

6 Karta graficzna: 

a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w 
obrębie pamięci systemowej, 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* 

b) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min 3840 x 2160 pikseli, 
c) obsługa Direct X 12 (min),   
d) Open GL 4,4 (min) 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* 
SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* 

 

VII. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr. 1 do SIWZ), w pozycji „LAPTOPY WRAZ Z 

ASORTYMENTEM”, punkt „SYSTEM OPERACYJNY”, otrzymuje brzmienie (poprzez wykreślenie 

lit c): 

 

Nazwa elementu, parametru 
lub cechy 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

2 3 

System operacyjny: 

a) Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją. Nie dopuszcza się 
w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego, 

b) umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki 
zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności 
dostarczonego oprogramowania systemowego. 

 

VIII. Formularz oferty (załącznik nr.2 do SIWZ), w pozycji „Laptop zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ)”, w tabeli „Wymagane minimalne parametry techniczne”, punkt 

„SYSTEM OPERACYJNY”, ppkt 13, otrzymuje brzmienie (poprzez wykreślenie lit c): 
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13 
System 
operacyjny: 

a) Zainstalowany system Microsoft Windows 10 Professional PL 64-
bit z licencją. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji 
pochodzących z rynku wtórnego, 

b) umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci 
specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie 
wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego 
oprogramowania systemowego. 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA* 
 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
/należy podać adres strony 

oraz sposób realizacji 
wymagania/ 

 

Pozostałe zapisy SIWZ, OPZ oraz IPU pozostają bez zmian. 

 

 

                                        ZATWIERDZAM 

          

                                                                                        ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO 

          /-/ 

                                        Andrzej Umiński 

     

 


