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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Otwock, Krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5, 
05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail 
umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.otwock.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  
Punkt: 4)  
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów 
stacjonarnych typu desktop wraz z monitorem o co najmniej następujących parametrach : 
Specyfikacja komputera Procesor Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 7400punktów (na dzień złożenia oferty) (wynik zaproponowanego procesora musi 
znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net ) Pamięć RAM 8GB lub większa 
pojemności Dysk twardy 256GB SSD lub większej pojemności, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego 
na komputerze po awarii. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca 
pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified 
Memory Access) Obsługująca funkcje: • DX11.1 • OGL 4.0 • OpenCL 1.2 Karta dźwiękowa 
Zintegrowana karta dźwiękowa Karta sieciowa LAN 100/1000 Mbit/s Porty Wbudowane 
(minimum): min. 6xUSB (z czego min. 2xUSB 3.0), 1xRJ45, 1xVGA (D-sub), 1xwyjście 
słuchawki, 1x wejście mikrofon. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polskim 
programisty – w kolorze zbliżonym do koloru obudowy Mysz Mysz optyczna USB w kolorze 
zbliżonym do koloru obudowy Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW Obudowa 
Umożliwiająca ustawienia komputera w pionie. Nie zezwala się na zastosowanie obudów 
zintegrowanych z monitorem. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny: 
Oryginalny Windows 10 PRO PL 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: • Pełna 
integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą 
na serwerach Windows Server 2008/2012 • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup 
(GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. • 
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • 
Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik. • Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w 
funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i 
wirtualizacji Microsoft Windows 10 Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami 
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemami operacyjnym Windows 
10 – stosownie do strony Microsoft WHCL Gwarancja Minimum 36 miesięcy od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Inne Brak plomb uniemożliwiających otwarcie 
obudowy w celu czyszczenia sprężonym powietrzem Specyfikacja Monitora Przekątna ekranu 
19 cali lub większa Technologia podświetlania LED Rozdzielczość 1920 x 1080 lub większa 



Kąt widzenia pionowy (V) 170 stopni lub większy Kąt widzenia poziomy (H) 170 stopni lub 
większy Fizyczne regulacje: Regulacja wysokości, regulacja konta nachylenia Wymagane 
porty VGA (D-sub), Dodatkowe: Wbudowane głośniki Gwarancja: 36-miesięczna gwarancja 
producenta • Dostawa oferowanych komputerów wraz z monitorem odbędzie się do 
wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka. • 
Zamawiający ma prawo wskazania czy dostarczony komputer wraz z monitorem do danej 
placówki ma zostać zainstalowany. • W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia 
określono jakikolwiek produkt poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych produktów 
możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych 
parametrów niż przewidziane w SIWZ. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje 
Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w SIWZ i 
należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 
komputerów stacjonarnych typu desktop wraz z monitorem o co najmniej następujących 
parametrach : Specyfikacja komputera Procesor Procesor osiągający w teście PassMark CPU 
Mark wynik min. 7400punktów (na dzień złożenia oferty) (wynik zaproponowanego 
procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net ) Pamięć RAM 8GB lub 
większa pojemności Dysk twardy 256GB SSD lub większej pojemności, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego 
na komputerze po awarii. Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca 
pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified 
Memory Access) Obsługująca funkcje: • DX11.1 • OGL 4.0 • OpenCL 1.2 Karta dźwiękowa 
Zintegrowana karta dźwiękowa Karta sieciowa LAN 100/1000 Mbit/s Porty Wbudowane 
(minimum): min. 6xUSB (z czego min. 2xUSB 3.0), 1xRJ45, 1xVGA (D-sub), 1xwyjście 
słuchawki, 1x wejście mikrofon. Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura USB w układzie polskim 
programisty – w kolorze zbliżonym do koloru obudowy Mysz Mysz optyczna USB w kolorze 
zbliżonym do koloru obudowy Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW Obudowa 
Umożliwiająca ustawienia komputera w pionie. Nie zezwala się na zastosowanie obudów 
zintegrowanych z monitorem. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny: 
Oryginalny Windows 10 PRO PL 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: • Pełna 
integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą 
na serwerach Windows Server 2008/2012 • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup 
(GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. • 
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • 
Pełna integracja z systemami VideoTel, Płatnik. • Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w 
funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i 
wirtualizacji Microsoft Windows 10 Gwarancja Minimum 36 miesięcy od daty podpisania 
protokołu zdawczo – odbiorczego. Inne Brak plomb uniemożliwiających otwarcie obudowy w 
celu czyszczenia sprężonym powietrzem Specyfikacja Monitora Przekątna ekranu 19 cali lub 
większa Technologia podświetlania LED Rozdzielczość 1920 x 1080 lub większa Kąt 
widzenia pionowy (V) 170 stopni lub większy Kąt widzenia poziomy (H) 170 stopni lub 
większy Fizyczne regulacje: Regulacja wysokości, regulacja konta nachylenia Wymagane 
porty VGA (D-sub), Dodatkowe: Wbudowane głośniki Gwarancja: 36-miesięczna gwarancja 
producenta • Dostawa oferowanych komputerów wraz z monitorem odbędzie się do 
wskazanych przez Zamawiającego placówek oświatowych na terenie miasta Otwocka. • 
Zamawiający ma prawo wskazania czy dostarczony komputer wraz z monitorem do danej 
placówki ma zostać zainstalowany. • W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia 



określono jakikolwiek produkt poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny 
sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla tych produktów 
możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. przy zachowaniu nie gorszych 
parametrów niż przewidziane w SIWZ. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje 
Zamawiającego, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w SIWZ i 
należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-06-14, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-06-15, godzina: 10:00,  
 


