Rzeszów, 28.01.2021 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 15 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 15 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.
2. W Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 1 ppkt. 13 otrzymuje brzmienie:
13. Certyfikaty  Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu
i standardy  Deklaracja zgodności CE
 Komputer musi spełniać wymogi normy TCO Desktop
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu
komputera
w
internetowym
katalogu
https://tcocertified.com/product-finder/ – dopuszcza się wydruk ze
strony internetowej
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 Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min
GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu
komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net –
wymaga się wydruku ze strony internetowej

3. W Załączniku nr 2 do SIWZ w pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
Parametr

Wymagany, minimalny parametr

Typ

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

Plamka

maks 0,231mm

Rozdzielczość

3440 x 1440 @ 60Hz

Jasność

min. 250 cd/m2

Kontrast

min. 3000:1

Kąty widzenia

Poziom/Pion: 178°/178°

Pobór mocy

Typowo: max 70 W, Maksymalnie max: 190 W

Czas reakcji
matrycy

max 5 ms

Normy

EPEAT 2019, TCO Certified Edge

Złącza

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

Inne

Regulacja pochylenia ekranu -5° to +20°,
Regulacja wysokości (min. 10cm)

Gwarancja

Producenta - Min. 36 miesięcy, on-site
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