
Wszyscy Wykonawcy 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, Nr sp. INS/NO-17/2011; 
Numer ogłoszenia: 50406 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011r. 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych 
(t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje następującej zmiany:  
 

1) W załączniku nr 6 do SIWZ „SPECYFIKACJE TECHNICZNE sprzętu komputerowego” CZĘŚD I,  
w pozycji I.5, w punkcie 18 „Bezpieczeostwo” – wykreśla się zapis:  
„czytnik bezdotykowy SmardCard” 

 oraz w punkcie 19 „Gwarancja” – wykreśla się zapis: 
„Gwarancja „zero martwych pikseli” – nie dopuszcza się świecących pikseli”. 
 

2) W załączniku nr 6 do SIWZ „SPECYFIKACJE TECHNICZNE sprzętu komputerowego” CZĘŚD I,  
w pozycji I.5 po punkcie 21 dodaje się punkt 22 „Oprogramowanie dodatkowe”: 
 
Oprogramowanie zarządzająco - diagnostyczne producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację 
komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: 
Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB, 
Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym 
samym czasie, 
Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego 
numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, 
włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, 
Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 
Otrzymywanie informacji WMI, 
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięd RAM, HDD, wersje BIOS 
Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych, 
Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięd RAM, HDD, wersje BIOS. 
 
Musi umożliwiad ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) 
automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi 
numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. 
 

3) W załączniku nr 6 do SIWZ „SPECYFIKACJE TECHNICZNE sprzętu komputerowego” CZĘŚD II,  
w pozycji II.5, w punkcie 3 „Szybkośd wydruku”  
wykreśla się zapis: „kolor: co najmniej 45 str./min 
i zastępuje się go zapisem: „kolor: co najmniej 40 str./min” 
 
W związku z dokonanymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówieo publicznych 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 4 kwietnia 2011 r. 

Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną częśd i jest wiążąca dla 
stron postępowania. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.  
Zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie doręczona Wykonawcom którym przesłano SIWZ oraz zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Puławy, 24.03.2011 r. 

         


