
Na podstawie art 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następujących zmian
w SIWZ:

W załączniku nr 9 pkt. 1.1 Zestaw komputerowy

W punkcie 17 SIWZ  „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERT” opis kryterium „okres gwarancji” otrzymuje 
brzmienie”
„- w zakresie kryterium: okres gwarancji:

Ocenie  według  tego  kryterium będzie  podlegał  wyłącznie  sprzęt  wymieniony  w załączniku  nr  9  w
punktach „1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1,16, 1.17. 

Wymagany minimalny okres gwarancji zgodny z przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

Punkty przydzielane będą według tabeli:

Okres gwarancji Punkty

Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia od 1 do 12 m-cy 3

Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia od 13 do 24 m-cy 7

Dłuższy niż określony w przedmiocie zamówienia o 25 lub więcej m-cy 10

Uzyskane  w  ten  sposób  punkty  będą  pomnożone  przez  współczynnik  odpowiadający  wadze  tego
kryterium. „

2. W załączniku nr 9 pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 20 szt, parametr „pamięć RAM” otrzymuje brzmienie:
„

Pamięć RAM 16GB DDR4 ECC , wolne sloty umożliwiające rozbudowę do 48 GB

„

3. W załączniku nr 9 pkt. 1.3 Zestaw komputerowy – 1 szt, parametr „system operacyjny” otrzymuje brzmienie:
„

System operacyjny • Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu
lub Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 10 Professional PL 64-
bit lub równoważny. Wykonawca musi dostarczyć do każdego zestawu nośnik z
systemem operacyjnym.

„

 4. W załączniku nr 9 pkt. 1.4 Zestaw komputerowy – 1 szt, parametr „system operacyjny” otrzymuje 
brzmienie:

„

System operacyjny • Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu
lub Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 10 Professional PL 64-
bit lub równoważny. Wykonawca musi dostarczyć do każdego zestawu nośnik z



systemem operacyjnym.

„
5. W załączniku nr 9 pkt. 1.10 Komputer przenośny - 4 szt, parametr „waga z zasilaczem” otrzymuje brzmienie:

„

waga 1,5 kg , bez zasilacza i zewnętrznego napędu optycznego 

„

„
8. W załączniku nr 9 pkt. 1.7 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 -34 szt parametry „wymiary” 
oraz  ,”Prędkość druku (normalna jakość)”  otrzymują brzmienie:
„

wymiary(szer. x 
głęb. x wys.) 

dowolne

Prędkość druku (normalna 
jakość) 

33 strony na minutę według ISO/IEC 24734 

„

9. W załączniku nr 9 pkt. 1.15 Części i akcesoria wymagania dotyczące dysku 2,5” wewnętrznego 40 szt 
otrzymują brzmienie :

„

Dysk 2,5’’ 
wewnętrzny

SSD, Serial ATA III, pojemność 128GB, odczyt >= 560 MB/s, zapis 
>=300 MB/s, NAND Flash 3D TLC,  gwarancja 3 lata

40 szt
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