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WSZYSCY
dot.: zmiany treści siwz
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę nowych zestawów komputerów, modernizację stacji
roboczych posiadanych przez szpital oraz dostawę, instalację i uruchomienie klastra
bezpieczeństwa UTM na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie”
w Zakopanem

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający dokonuje
zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), w wyniku odpowiedzi na
pytania z dnia 29.12. 2020 r. w sposób następujący :
- zał. nr 1 pakiet nr 1 Opis przedmiotu zamówienia:


ppkt 1 tabeli otrzymuje brzmienie:

Procesor:
• Ilość rdzeni – min. 4
• Cache L3 procesora – min. 6 MB
• Architektura – 64 bit
• osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 7900 punktów według wyników ze strony
https://www.cpubenchmark.net (wymagane dostarczenie wydruku z ww. strony)



ppkt 7 tabeli otrzymuje brzmienie:

Monitor LCD:
• Przekątna ekranu: minimum 21”
• Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 (piksele)
• Plamka max. 0,24mm
• Jasność typowa min. 250 cd/m²
• Kontrast typowy min. 700:1
• Kąty widzenia Horizontal/Vertical: 178(+/- 89) / 178 (+/-89)
• Rodzaj matrycy: matowa IPS
• Możliwość ustawienia w trybie Pivot (obrót o 90°)



ppkt 8 tabeli otrzymuje brzmienie:

System operacyjny:
• Architektura: 64-bit
• Wersja językowa: polska
• Posiada aktualne wsparcie techniczne producenta i możliwość aktualizacji
• Umożliwia podłączenie do istniejącej u Zamawiającego domeny AD firmy Microsoft (MS Windows
Server 2019)
• Umożliwia użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania biurowego MS
Office 365
• komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS
• umożliwia instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza
licencyjnego
• dopuszcza się obraz systemu dostarczony na nośniku trwałym (np. CD lub USB)

W załączeniu aktualne brzmienie opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do siwz;

Zgodnie z art. 12 a ust. 2 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia
07.01.2021 r. godz. 9.30. Termin otwarcia 07.01.2021 r. godz. 9.45. (w pkt 16 i 17
siwz).
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian.
Zastępca Dyrektora
Ds. Pielęgniarstwa i administracji
mgr Helena Brzozowska

Zał. nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMOT ZAMÓWIENIA

Pakiet 1 „Komputery do części medycznej” – 30 zestawów.
L.p.

Parametry wymagane

Parametry oferowane
TAK/NIE
lub
podać/opisać
(szczególnie w miejscach,
gdzie określono zakresy lub
wartości minimalne/
maksymalne)

1.

2.

3.

4.

5.

Procesor:
• Ilość rdzeni – min. 4
• Cache L3 procesora – min. 6 MB
• Architektura – 64 bit
• osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min 7900
punktów według wyników ze strony
https://www.cpubenchmark.net (wymagane dostarczenie
wydruku z ww. strony)
BIOS:
• zgodny ze specyfikacją UEFI
• wyprodukowany przez producenta komputera
• Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy (czyli możliwość
swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy
funkcji bez używania klawiatury)
• Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby
inwentaryzacji: wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji
komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie
kości w slotach), procesor (typ, nazwa, typowa prędkość,
minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , pojemności
zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC
adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ
graficzny, kontroler audio (wymagania minimum)
• Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: - administratora
[hasło nadrzędne] - użytkownika/systemowego [hasło
umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła i
zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora
dokonywać zmian ustawień BIOS], rozruch systemu
operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]
• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego
porty USB są aktywne
• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń
Dysk twardy:
• 512GB SSD M.2 NVMe
• Możliwość instalacji dodatkowych dysków twardych (SATA
lub M.2)
Pamięć operacyjna:
• Minimum 8 GB DDR4 2666
• Możliwość rozbudowy do 64GB
• Min. jeden slot wolny
Karta graficzna zintegrowana z procesorem:
• powinna umożliwiać pracę min. dwumonitorową
• współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM
lub
Karta graficzna na slocie PCI-e
• min. 2 GB GDDR

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

• szyna pamięci min. 64-bit
• umożliwiająca pracę dwumonitorową
• przynajmniej jedno wyjście sygnałowe na monitor - cyfrowe
Napęd optyczny:
• DVD-RW
• Wbudowany w obudowę
Monitor LCD:
• Przekątna ekranu: minimum 21”
• Rozdzielczość: minimum 1920 x 1080 (piksele)
• Plamka max. 0,24mm
• Jasność typowa min. 250 cd/m²
• Kontrast typowy min. 700:1
• Kąty widzenia Horizontal/Vertical: 178(+/- 89) / 178 (+/-89)
• Rodzaj matrycy: matowa IPS
• Możliwość ustawienia w trybie Pivot (obrót o 90°)
System operacyjny:
• Architektura: 64-bit
• Wersja językowa: polska
• Posiada aktualne wsparcie techniczne producenta i
możliwość aktualizacji
• Umożliwia podłączenie do istniejącej u Zamawiającego
domeny AD firmy Microsoft (MS Windows Server 2019)
• Umożliwia użytkowanie posiadanych przez Zamawiającego
licencji oprogramowania biurowego MS Office 365
• komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, klucz
licencyjny zapisany trwale w BIOS
• umożliwia instalację systemu operacyjnego bez potrzeby
ręcznego wpisywania klucza licencyjnego
• dopuszcza się obraz systemu dostarczony na nośniku
trwałym (np. CD lub USB)
Dodatkowe akcesoria:
• Klawiatura USB w układzie polski programisty
• Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką
(scroll)
Wyposażenie multimedialne:
• Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
Obudowa:
• Zasilacz min. 130W
• musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki)
• Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia
narzędzi
• Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny,
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z
komputerem i jego komponentami, w szczególności:
uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty
głównej, awarii procesora itp.
• Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz
wpisanym na stałe w BIOS
Wymagania dodatkowe:
• Wbudowane porty:
 1x DP++ 1.4/HDCP 2.3 port
 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C port
 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port
 2x USB 2.0
 1x Universal audio jack
 1x One Line-out audio
 1x RJ-45 port 10/100/1000 Mbps
• Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się
stosowania rozgałęziaczy, hubów itp.
• Wbudowany czytnik kart SD min. 3.0
Dodatkowe oprogramowanie producenta komputera z
nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:
• upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji

14.

15.

dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,
BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej
dostępnej wersji
• sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników,
aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy
użyciu połączenia internetowego z automatycznym
przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach
i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z
systemami operacyjnymi
• dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na
krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji),
rekomendowane i opcjonalne
Gwarancja i wsparcie techniczne:
• Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe,
nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż w
pierwszym półroczu 2020 r, muszą pochodzić z oficjalnego
kanału sprzedaży producenta na teren UE.
• Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 24
miesięcznym wsparciem producenta sprzętu lub
autoryzowanego partnera producenta (autoryzowanego
serwisu) , czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu
następnego dnia roboczego (NBD).
• W okresie obowiązywania serwisu musi on zawierać usługę
pozostawiania bez opłat u Zamawiającego uszkodzonych
dysków.
Zestawy komputerowe muszą być zgodne z normami UE i
przeznaczone na rynek UE, muszą również posiadać certyfikat CE.

………………………………………………..
podpis wykonawcy

