Rzeszów, 19.01.2021 r.

OR-IV.272.2.66.2020

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących
zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:
„XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 8 lutego 2021 r. do godz.
1000.
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł,
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2021 r. , o godzinie 11:00.
5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu.
6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.
8.
2. W Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 1 ppkt. 4 otrzymuje brzmienie:
4
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Pamięć
32 GB (DDR4 SDRAM min. 2933MHz) z funkcją non-ECC Registered
operacyjna - możliwość rozbudowy do 128GB, min cztery gniazda pamięci.

3. W Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 1 ppkt. 10 i 11 otrzymuje brzmienie:
10 BIOS
Możliwość odczytania z BIOS:
.
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji. Dopuszcza się jako
równoważne rozwiązania, w którym informacja o dacie wydania
wersji bios jest dostępna z poziomu systemu operacyjnego lub
ogólnodostępna na stronie internetowej producenta komputera.
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache
L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej
prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność,
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny
umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych.
Minimalne
funkcjonalności
systemu
diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej,
kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności
ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych
slotów M.2, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, funkcji
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych
do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora.
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego
update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika
bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
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komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu
operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej
zgodność BIOS”
11 Bezpieczeń 1. BIOS musi posiadać możliwość
stwo
skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła
dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł
zasilania i podtrzymania BIOS,
możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
kontroli sekwencji boot-ącej;
startu systemu z urządzenia USB
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych
urządzeń
- funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku
(MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej
uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania
(wirusa)
włączenia/wyłączenia RAID
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny
układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0);
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego
oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla
dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla
dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych
z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również
dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym
interfejsem użytkownika w języku polskim lub angielskim,
umożliwiający przetestowanie
w
celu
wykrycia
usterki
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- informacje o systemie, min.:
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych
slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa
producenta
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3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe
zużycie dysku
4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny
5. Wersja BIOS
6. Nr seryjny komputera
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu
kontrolującego komponenty komputera
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a
w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty
dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty
głównej, portów USB, karty graficznej
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik,
identyfikator awarii
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm
samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i
autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić
Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed
uszkodzeniem lub usunięciem. Automatyczna autonaprawa może być
realizowana za pomocą podłączonego zewnętrznego nośnika danych do
portu USB. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z
wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego
kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.
4. W Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Typ

LCD kolorowy 34’’ zakrzywiony, matryca typu TN lub IPS z
podświetleniem LED, matowa

Plamka

maks 0,231mm

Rozdzielczość

3440 x 1440 @ 60Hz

Jasność

min. 400 cd/m2

Kontrast

min. 3000:1

Kąty widzenia

Poziom/Pion: 178°/178°

Pobór mocy

Typowo: max 70 W, Max: 120 W

Czas reakcji
matrycy

max 4 ms

Normy

ENERGY STAR, EPEAT 2019, BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP;
CEL; CSA; EAC; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES;
KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified Edge; TUV/GS; TUVS; UL; VCCI; WEEE; ISC; CEL klasa 3
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Złącza

wejście HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, wbudowany HUB 3 x USB 3.1,
2 x USB (Typ C), slot dla linki typu Security lock

Inne

Regulacja pochylenia ekranu -5° to +20°,
Regulacja wysokości (min. 15cm)

Gwarancja

Producenta - Min. 36 miesięcy, on-site
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