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Łomża, 30.04.2019 r. 

Znak sprawy: KZp.2730.12.19 

Uczestnicy postępowania 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wyposażenia dla 
kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka - Wydział Informatyki i Nauk                         
o Żywności w ramach realizowanego projektu „Przebudowa i adaptacja infrastruktury 
dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do 
uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży                      
w procesie praktycznego kształcenia studentów”, (Znak sprawy: KZp.2730.12.19) 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem  540446-N-2019 z dnia 23.04.2019 r. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami), Państwowa Wyższa Szkoła 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zawiadamia, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia 
jak poniżej: 
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu 
biurowego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? 
 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania nie aktywowanego na 
innym urządzeniu oraz nie używanego przez inny podmiot. 
 
Pytanie 2: Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było 
fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera? 
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga dostarczenia komputerów z zainstalowanym systemem 
operacyjnym przez producenta komputera wraz ze skonfigurowaną partycją odzyskiwania na 
wewnętrznym dysku twardym pozwalającą na szybkie odtworzenie systemu operacyjnego do 
stanu fabrycznego komputera. 
Zamawiający nie wymaga instalacji oprogramowania biurowego na dostarczanych 
komputerach a jedynie licencji pozwalającej na instalację i aktywację tego oprogramowania 
za pomocą jednego klucza na wszystkich komputerach dostarczanych w ramach zamówienia. 
 
Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 
stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML 
(Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi 
przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez 
producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji? 
Wyjaśnienie: Zamawiający nie specyfikuje metody uwierzytelniania legalności 
oprogramowania ponieważ musi być adekwatna dla dostarczanego systemu operacyjnego. 
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Jeżeli producent dostarczanego systemu operacyjnego przewidział weryfikację legalności za 
pomocą naklejek, tzw. certyfikatów autentyczności, to stosowne naklejki muszą być 
umieszczone na obudowach komputerów. 
 
Pytanie 4: Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość 
zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?  
Wyjaśnienie:  Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania. 

 
Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji 
oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w 
przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności? 
Wyjaśnienie:  Zamawiający dopuszcza możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania. 
 
Pytanie 6:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 3. Serwer 
do systemu RTLS, a) Komputer stacjonarny L.p. 7 oraz L.p. 9 – Czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie komputera, wyposażonego w kartę dźwiękową ze złączami na panelu przednim 
1 port combo (słuchawki + mikrofon), na tylnym złącze audio out?  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera wyposażonego w co najmniej 
wyjście audio na panelu tylnym. 
 
Pytanie 7:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 3. Serwer 
do systemu RTLS, a) Komputer stacjonarny L.p. 14 - Czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie komputera, który ma podaną w BIOS datę produkcji komputera, podczas której 
wgrywana jest najnowsza dostępna rewizja BIOS? Informacja o dacie produkcji BIOS 
dostępna jest na stronie producenta oraz z poziomu OS przy wykorzystaniu 
zaimplementowanych narzędzi systemowych. Kolejne rewizje BIOS nie są wydawane 
cyklicznie, a więc nawet znając datę produkcji BIOS Zamawiający nie będzie wiedział czy 
posiada aktualną rewizję, czy też nie.  
Wyjaśnienie:   Zamawiający nie wymaga weryfikacji aktualności wersji BIOS a jedynie 
funkcjonalności odczytywania zainstalowanej wersji BIOS za pomocą narzędzi 
diagnostycznych. 
 
Pytanie 8:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 3. Serwer 
do systemu RTLS, b) Monitor zewnętrzny L.p. 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 
monitora wyposażonego w dedykowaną przez producenta listwę głośnikową, doczepianą do 
monitora?  
Wyjaśnienie:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora wyposażonego w doczepianą 
listwę głośnikową pod warunkiem, że mocowanie takiej listwy nie będzie umożliwiało 
przypadkowego odłączenia od obudowy monitora podczas regulacji położenia wyświetlacza i 
dołączona listwa nie będzie ograniczać dostępu do złącz, przycisków i elementów 
montażowych VESA. 
 
Pytanie 9:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 4. Zestaw 
komputerowy typ 1– 17 szt., a) Komputer stacjonarny L.p. 7., L.p. 8 oraz L.p. 9 – Czy 
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, wyposażonego w kartę dźwiękową ze 
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złączami na panelu przednim 1 port combo (słuchawki + mikrofon), na tylnym złącze audio 
out?  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera wyposażonego w co najmniej 
wyjście audio na panelu tylnym. 

Pytanie 10:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 4. 
Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt., a) Komputer stacjonarny L.p. 14 - Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie komputera, który ma podaną w BIOS datę produkcji komputera, 
podczas której wgrywana jest najnowsza dostępna rewizja BIOS? Informacja o dacie 
produkcji BIOS dostępna jest na stronie producenta oraz z poziomu OS przy wykorzystaniu 
zaimplementowanych narzędzi systemowych. Kolejne rewizje BIOS nie są wydawane 
cyklicznie, a więc nawet znając datę produkcji BIOS Zamawiający nie będzie wiedział czy 
posiada aktualną rewizję, czy też nie.  
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga weryfikacji aktualności wersji BIOS a jedynie 
funkcjonalności odczytywania zainstalowanej wersji BIOS za pomocą narzędzi 
diagnostycznych. 
 
Pytanie 11:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 4. 
Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt., b) Monitor zewnętrzny L.p. 27 – Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie monitora wyposażonego w dedykowaną przez producenta listwę 
głośnikową, doczepianą do monitora?  
Wyjaśnienie:   Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora wyposażonego w doczepianą 
listwę głośnikową pod warunkiem, że mocowanie takiej listwy nie będzie umożliwiało 
przypadkowego odłączenia od obudowy monitora podczas regulacji położenia wyświetlacza i 
dołączona listwa nie będzie ograniczać dostępu do złącz, przycisków i elementów 
montażowych VESA. 
 
Pytanie 12:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 5. 
Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt., a) Komputer stacjonarny  L.p. 7 oraz L.p. 9 – Czy 
Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, wyposażonego w kartę dźwiękową ze 
złączami na panelu przednim 1 port combo (słuchawki + mikrofon), na tylnym złącze audio 
out?  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komputera wyposażonego w co najmniej 
wyjście audio na panelu tylnym. 
 
Pytanie 13:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 5. 
Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt., a) Komputer stacjonarny  L.p. 14 - Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie komputera, który ma podaną w BIOS datę produkcji komputera, 
podczas której wgrywana jest najnowsza dostępna rewizja BIOS? Informacja o dacie 
produkcji BIOS dostępna jest na stronie producenta oraz z poziomu OS przy wykorzystaniu 
zaimplementowanych narzędzi systemowych. Kolejne rewizje BIOS nie są wydawane 
cyklicznie, a więc nawet znając datę produkcji BIOS Zamawiający nie będzie wiedział czy 
posiada aktualną rewizję, czy też nie.  
Wyjaśnienie: Zamawiający nie wymaga weryfikacji aktualności wersji BIOS a jedynie 
funkcjonalności odczytywania zainstalowanej wersji BIOS za pomocą narzędzi 
diagnostycznych. 
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Pytanie 14:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 5. 
Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt., b) Monitor zewnętrzny L.p. 27 – Czy Zamawiający 
dopuści zaoferowanie monitora wyposażonego w dedykowaną przez producenta listwę 
głośnikową, doczepianą do monitora?  
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora wyposażonego w doczepianą 
listwę głośnikową pod warunkiem, że mocowanie takiej listwy nie będzie umożliwiało 
przypadkowego odłączenia od obudowy monitora podczas regulacji położenia wyświetlacza i 
dołączona listwa nie będzie ograniczać dostępu do złącz, przycisków i elementów 
montażowych VESA. 
 
Pytanie 15:  Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, Zestaw 
komputerowy typ 3 (Komputer typu All In One) – 20 szt.  L.p. 14 - Czy Zamawiający dopuści 
zaoferowanie komputera, który ma podaną w BIOS datę produkcji komputera, podczas której 
wgrywana jest najnowsza dostępna rewizja BIOS? Informacja o dacie produkcji BIOS 
dostępna jest na stronie producenta oraz z poziomu OS przy wykorzystaniu 
zaimplementowanych narzędzi systemowych. Kolejne rewizje BIOS nie są wydawane 
cyklicznie, a więc nawet znając datę produkcji BIOS Zamawiający nie będzie wiedział czy 
posiada aktualną rewizję, czy też nie.  
Wyjaśnienie:   Zamawiający nie wymaga weryfikacji aktualności wersji BIOS a jedynie 
funkcjonalności odczytywania zainstalowanej wersji BIOS za pomocą narzędzi 
diagnostycznych. 
 

 
W celu zagwarantowania dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.05.2019 r. do godziny 10:00. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 ze zmianami). Zamawiający informuje, 
że wprowadza następujące zmiany w treści SIWZ: 
  

1. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 3. Serwer do systemu RTLS, a) Komputer 
stacjonarny  zmianie ulega pkt.7 i 9 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 
SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ)  

Było: 
7. Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi 
i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera 

9. Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście 
audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. 

Powinno być: 

7. Karta dźwiękowa zgodna z High Definition (HD) Audio  

9. Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej: 2 USB3, wyjście 
audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. 
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2. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 3. Serwer do systemu RTLS, a) Komputer 
stacjonarny  zmianie ulega pkt. 14 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 
SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla 
aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, 
MagikINFO) 

Powinno być: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu muszą być dostępne dla aplikacji 
diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) 

3. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 3. Serwer do systemu RTLS, b) Monitor 
zewnętrzny zmianie ulega pkt. 27 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do 
SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

27. Wbudowane głośniki. 

Powinno być: 

27. Głośniki wbudowane lub doczepiana listwa głośnikowa pod warunkiem, że mocowanie 
takiej listwy nie będzie umożliwiało przypadkowego odłączenia od obudowy monitora 
podczas regulacji położenia wyświetlacza i dołączona  listwa nie będzie ograniczać dostępu 
do złącz, przycisków i elementów montażowych VESA. 

4. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 4. Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt., a) 
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Komputer stacjonarny zmianie ulega pkt.7 i 9 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 
2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

7. Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi 
i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera 

9. Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście 
audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. 

Powinno być: 

7. Karta dźwiękowa zgodna z High Definition (HD) Audio  

9. Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej: 2 USB3, wyjście 
audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. 

5. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 4. Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt., a) 
Komputer stacjonarny zmianie ulega pkt.14 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 
do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla 
aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, 
MagikINFO) 

Powinno być: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu muszą być dostępne dla aplikacji 
diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) 
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służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły 

Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 
8.2  Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

6. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 4. Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt., b) 
Monitor zewnętrzny zmianie ulega pkt.27 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 
do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

27. Wbudowane głośniki. 

Powinno być: 

27. Głośniki wbudowane lub doczepiana listwa głośnikowa pod warunkiem, że mocowanie 
takiej listwy nie będzie umożliwiało przypadkowego odłączenia od obudowy monitora 
podczas regulacji położenia wyświetlacza i dołączona  listwa nie będzie ograniczać dostępu 
do złącz, przycisków i elementów montażowych VESA. 

7. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 5. Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt., a) 
Komputer stacjonarny zmianie ulega pkt. 7  i 9 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

7. Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio ze złączami wejściowymi 
i wyjściowymi na tylnej i przedniej ścianie komputera 

9. Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej 2 USB3, wejście 
audio, wyjście audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. 

Powinno być: 

7. Karta dźwiękowa zgodna z High Definition (HD) Audio  

9. Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w tym co najmniej: 2 USB3, wyjście 
audio, RJ45, 2 wyjścia grafiki. 

8. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 5. Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt., a) 
Komputer stacjonarny zmianie ulega pkt. 14 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 
2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla 
aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, 
MagikINFO) 
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Powinno być: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu muszą być dostępne dla aplikacji 
diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) 

9. Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, 5. Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt., b) 
Monitor zewnętrzny zmianie ulega pkt. 27 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 
do SIWZ) oraz Formularza jakościowego (załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

27. Wbudowane głośniki. 

Powinno być: 

27. Głośniki wbudowane lub doczepiana listwa głośnikowa pod warunkiem, że mocowanie 
takiej listwy nie będzie umożliwiało przypadkowego odłączenia od obudowy monitora 
podczas regulacji położenia wyświetlacza i dołączona  listwa nie będzie ograniczać dostępu 
do złącz, przycisków i elementów montażowych VESA. 

10. Załącznik nr 2 do SIWZ, Zadanie 2 - Dostawa sprzętu komputerowego, Zestaw 
komputerowy typ 3 (Komputer typu All In One) – 20 szt. zmianie ulega pkt. 14 Opisu 
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Formularza jakościowego 
(załącznik nr 6 do SIWZ) 

Było: 

14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją i datą produkcji biosu muszą być dostępne dla 
aplikacji diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, 
MagikINFO) 

Powinno być: 
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14. BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu muszą być dostępne dla aplikacji 
diagnostycznych i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, MagikINFO) 

11. zmianie ulega pkt. 1 i 3 w Dziale XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
Było: 
1. Oferty należy składać do dnia: 08.05.2019r r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 08.05.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 
Winno być:  
1. Oferty należy składać do dnia:09.05.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 
ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 124 I piętro (sekretariat) 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 09.05.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego: 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

       ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża, pokój nr 16 parter 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
 

Ponadto działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), Zamawiający informuje, że w 
związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega treść 
ogłoszenia o zmówieniu w przedmiotowym zakresie. Zmianę ogłoszenia zamieszczono w 
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dzisiejszym. 

 
W imieniu Zamawiającego: 

         p.o. Kanclerz 
mgr inż. Artur Bałdowski 

 
 
 
Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ)  po zmianach  
2. Formularz jakościowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) po zmianach 

 


