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OR-IV.272.1.35.2016                                                                               Rzeszów, dnia 28.10.2016 r. 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa licencji oraz 

sprzętu komputerowego” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega 
zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że:  
 

 rozdz. III pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz fabrycznie nowego sprzętu 
komputerowego o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 4 do SIWZ,  
w tym dostawa: 
a) licencji oprogramowania; 
b) serwerów – 2 sztuki; 
c) komputerów AiO typ A – 7 sztuk; 
d) komputera AiO typ B – 1 sztuka; 
e) urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka; 
f) drukarki atramentowej przenośnej – 1 sztuka; 
g) przełączników wraz z modułami światłowodowymi”;  

 

 dotychczasową treść rozdz. IV, zastępuje się rozdz. IV w brzmieniu: 
 

„Termin realizacji zamówienia (zakończenie): do 21 dni, licząc od dnia udzielenia 
zamówienia (zawarcia umowy).”; 

 

 dotychczasową treść pkt 1.8, rozdz. IX, zastępuje się treścią: 
 

„Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli ten nie wniesie wymaganego wadium lub 
wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.”; 

 

 dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się rozdz. XII w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
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1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Dostawa licencji oraz sprzętu komputerowego”; znak 
sprawy: OR-IV.272.1.35.2016; nie otwierać do dnia 16.11.2016 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2016 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2016 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego  
– pok. nr 207.”; 
 

 dotychczasową treść uwagi czwartej, rozdz. XIV pkt 1.2 kryterium III, zastępuje się 
treścią: 
 

„Wykonawca powinien wpisać również prawidłowo markę i model (typ) oferowanych 
serwerów (pkt 3.2 formularza oferty). Brak wskazania albo błędne wskazanie marki lub 
modelu (typu) oferowanych serwerów spowoduje, iż oferta wykonawcy nie otrzyma 
punktów w przedmiotowym kryterium bez względu na to jaki wariant wykonawca zakreślił  
w pkt. 3.1 formularza oferty.”; 
 

 w rozdz. XIX po pkt. 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 
 

„Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 
szczegóły niżej:  
1. Ze środków Unii Europejskiej finansowany jest zakup urządzeń, o których mowa w rozdz. 

III pkt 1 lit. e i f.  
2. Numer identyfikacyjny projektu: RM02  
3. Projekt/ program: Wydatek finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
2014-2020.”. 

 
 

2. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Istotne dla stron (…)” do SIWZ, w ten sposób że: 
 

 w § 2 ust. 1, pkt 1 termin „30 dni” zastępuje się terminem „21 dni”; 
 

 w § 3 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonane zamówienie cenę 
brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ………………………… zł, w tym za zakres,  
o którym mowa w rozdz. III pkt 1 SIWZ: 



Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.1.35.2016  
 

str. 3 z 5 

 

a) lit. a-d i g: ………………………………………. zł brutto; 
b) lit. e-f: ……………………………………….. zł brutto.”;   

 

 w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  
 
„Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) finansowane będzie  
z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Pomocy Technicznej 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.” 
  

3. Zmienia się treść załącznika nr 4 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ  
w ten sposób, że:  
 

 w pkt. 3, ilość „11 sztuk”  zastępuje się ilością „7 sztuk”; 
 

 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Parametr Wymagane minimalne parametry techniczne 

Typ urządzenia 
urządzenie wielofunkcyjne: drukarka kolorowa, kopiarka 
kolorowa, skaner kolorowy. 

Prędkość druku 
mono i kolor min. 25 stron A4 na minutę 
min. 15 stron A3 na minutę; 

Technologia druku laserowa kolorowa C,M,Y,K; 

Maksymalny format papieru nie mniejszy niżA3; 

Czas nagrzewania nie więcej niż 20 sekundy; 

Czas wykonania pierwszej kopii nie więcej niż 6,5 sekund mono, nie więcej niż 8 sekund kolor 

Wejściowa obsługa papieru 
co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 
500 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 
100 arkuszy. 

Obsługiwana gramatura 
papieru 

co najmniej w zakresie od 52 do 300 g/m
2 

Automatyczny podajnik 
dokumentów 

wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności nie mniejszej niż 
100 arkuszy,  obsługujący formaty A6-A3, 

Funkcja zoom 
co najmniej w zakresie od 25-400% w odstępach 1% ; 
automatyczne powiększenie, 

Kopiowanie wielokrotne co najmniej w zakresie  1 – 999, 

Zainstalowana pamięć min. 2,0 GB  RAM oraz twardy dysk o pojemności min. 250 GB, 

Język drukarki PCL 6,PCL 5c; PostScript 3,XPS, 

Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX,  

Rozdzielczość kopiowania  
i skanowania  

nie mniejsza niż 600 x 600 dpi  

Rozdzielczość drukowania Nie mniejsza niż 1,200 x 1,200 

Interfejsy USB 2.0, 10/100/1000BaseTX 

Funkcje drukarki bezpośredni druk PDF, bezpośredni druk z pamięci USB 

Tryby skanera 

Kolorowy sieciowy z możliwością skanowania 
- Skanowania na adres e-mail  
- Skanowanie do SMB  
- Skanowanie do FTP 
- Skanowanie do skrzynki (HDD) 
- Skanowanie do USB 
- Skanowanie sieciowe TWAIN 

Wyjściowe formaty plików 
skanera 

JPEG; TIFF; PDF; PDF/A; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; 
XPS; kompaktowy XPS; PPTX; 
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 dodaje się punkt 7 o następującym brzmieniu: 
 
„Dostawa przełączników sztuk 2 wraz z modułami światłowodowymi. 
Zamawiający posiada 2x switch HP Procurve 8200zI oraz 1 x HP Procurve 5400zl. 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowych modułów: 

 2x10 Gb HP 8-port 10GbE SFP+ v2zl Module (pn. J9538A). 

 16 x HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver (pn. J9150A) lub równoważne.”. 
 
4. Dodatkowe informacje: 

 

 Na stronie pierwszej SIWZ, przed właściwą treścią winny być logotypy: 
 

 
 

Szafka pod urządzenie 
Wymagana, metalowa na kółkach. Zamawiający wymaga szafki 
w kolorach odpowiadającym kolorom urządzenia 

Funkcje monitorująco 
raportujące 

Aplikacja umożliwiająca po przez przeglądarkę internetową, 
dodawanie użytkowników (do 1000 kont użytkowników; obsługa 
również Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog SMB)) 
z możliwością definiowania uprawnień do danych funkcji 
urządzenia np.  Wydruku: mono / kolor, Kopia Mono / Kolor 
Skanowanie. 

Rozwiązanie winno umożliwiać również możliwość raportowania 
ilości wykonanych wydruków / kopii / skanów, poszczególnych 
użytkowników wpisanych do systemu.  

Wymagane funkcje 
bezpieczeństwa 

ISO 15408 EAL3; zgodność z IEEE 2600.1; 
filtrowanie IP i blokowanie portów; 
komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; 
obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie 
użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczne 
drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 metod); 
szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 128); 
automatyczne usuwanie danych z pamięci; szyfrowanie danych 
druku użytkownika; 

Materiały eksploatacyjne 

Toner czarny dostarczony z urządzeniem pozwalający na 
wydrukowanie minimum 28.000 stron A4 przy zadruku 5% oraz 
tonery cyan, magenta, yellow dostarczone z urządzeniem 
pozwalające na wydrukowanie minimum 18.000 stron A4  przy 
zadruku 5%. 

Instalacja 

Zamawiający wymaga w cenie uruchomienia wyżej opisanego 
urządzenia  oraz wdrożenia systemów zawansowanych funkcji 
drukowania oraz skanowania w skazanym miejscu przez 
Zamawiającego. 

Wymagania gwarancji. 

Oświadczenie bezpośredniego przedstawiciela producenta 
oferowanego/dostarczonego sprzętu, że w przypadku nie 
wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem gwarancyjnym dotyczącym urządzenia 
wielofunkcyjnego (oświadczenie należy dostarczyć wraz 
z urządzeniem).  
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 Na stronie pierwszej załącznika nr 3 do SIWZ „Istotne dla stron (…)”, przed właściwą 
treścią winny być logotypy: 

 

 
 

 

 Na stronie pierwszej załącznika nr 4 do SIWZ „Szczegółowy opis (…)”, przed właściwą 
treścią winny być logotypy: 

 

 
 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.11.2016 r., do godz. 10:00. 
 
 
 
 


