Rzeszów, dnia 12 września 2017 roku
DYREKTOR
SĄDU APELACYJNEGO
w Rzeszowie
F-271-61/17

Informacja o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w przetargu nieograniczonym na dostawę laptopów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej,
Nr sprawy: F-271-61/17
Zamawiający - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść SIWZ
poprzez dodanie Załącznika Nr 1 do SIWZ o treści jak niżej i udostępnia treść tych zmian:

„ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Pieczęć Wykonawcy
Pakiet Nr 1. Dostawa laptopów dla sądów apelacji rzeszowskiej

Lp

Nazwa wyrobu

j.m. Ilość

1. Laptop typ 1 -2017/2
Szt.
Wartość ogółem:

Cena % Wartość Wartość
Model,
Producent
netto VAT
netto
brutto
symbol

103
X

Sposób obliczenia:
Wartość netto = cena jednostkowa netto x ilość
Wartość brutto = wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla
przedmiotu zamówienia
stawkę podatku VAT
I.

Parametry techniczne zamawianych urządzeń i oprogramowania:

Laptop typ 1 - 2017/2
Parametry
techniczne i
funkcjonalne
Typ

Wyświetlacz

Zastosowanie

Parametry minimalne, nie gorsze niż:

Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu,
symbolu oraz producenta.
TFT [LED], nie większy niż 15,6", matowy, rozdzielczość
obsługiwana co najmniej 1920 x 1080 (FullHD) z powłoką
antyodblaskową.

Parametry oferowanego urządzenia*:

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać rozmiar wyświetlacza i maksymalną
obsługiwaną rozdzielczości/
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych,
aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.

Procesor
Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście
wydajności PassMark CPU wyniki nie gorsze niż 4700 z dnia
9.06.2017 r. (Raport z dnia 9.06.2017 r. stanowi Załącznik Nr 1.1
do SIWZ)

- PassMark - ................................................
- /wpisać: liczbę pkt/

/wpisać model, typ, producenta procesora
Masa netto

Pamięć
operacyjna

Nie większa niż 2,30 kg liczona dla urządzenia wzorcowego
łącznie z baterią (co najmniej cztero- ogniwową). Zamawiający
dopuszcza by Wykonawca dostarczy! urządzenie z baterią o
większej ilości ogniw przy założeniu, że warunek dot. wagi będzie
spełniony dla urządzenia określonego jako wzorcowe.
Co najmniej 8GB z możliwością rozbudowy do min 32GB
Co najmniej 2 szt. banków pamięci z czego min. 1 bank pamięci
wolny.

/wpisać rozmiar wyświetlacza i maksymalną
obsługiwaną rozdzielczości/

/wskazać wielkość oferowanej pamięci/
/wpisać model, typ, producenta procesora/

Pamięć masowa

Wbudowana
kamera
Klawiatura
Urządzenie
wskazujące
Grafika

Dźwięk

Interfejs
sieciowy
Sieć
bezprzewodowa
Bluetooth

Min. 256GB SSD zawierający partycję RECOVERY
umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii.

/wskazać wielkość pamięci masowej/

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1.0 Mpix trwale zainstalowana w obudowie matrycy.
Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US -QWERTY, min 102 klawisze
Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
Zainstalowana karta ma umożliwiać dynamicznego przydzielenia
pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11,
Shader 5.0.
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Video
/wpisać model, symbol, producenta karty
Card co najmniej wynik 900 punktów w G3D Rating z dnia
graficznej/
9.06.2017r. (Raport z dnia 9.06.2017 r. stanowi Załącznik Nr 1.2
do SIWZ).
Zainstalowana karta w urządzeniu ma posiadać min. min. 2GB
pamięci własnej.
karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition, wbudowane głośniki stereo,
/wpisać model, symbol, producenta karty
wbudowany mikrofon.
dźwiękowej/
10/100/1000 - Ethernet RJ45 zintegrowana z płyta główną
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy
min. IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth co najmniej w wersji min. 4.0
/wpisać wersję
Bluetooth /

Porty wejścia/
wyjścia, złącza

Bateria

Bezpieczeństwo
BIOS

Minimum:
lxl5-pinV G A
lx 19-pin HDMI
lxRJ-45 (10/100/1000)
3x USB w tym co najmniej 2x USB 3.0
czytnik kart multimedialnych (min. SD)
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw.
Combo
Wbudowany napęd optyczny DVD umożliwiający odczyt i zapis.
Min. 4-komorowa, Litowo-Jonowa, o pojemności min. 40WH.
Czas pracy na baterii wg testu BAPCo MobileMark 2014 min. 400 minut.
Test przeprowadzony nie wcześniej niż w dniu 01.01.2017 r.

/wpisać porty
wejścia/wyjścia/złącza/
BAPCo MobileMark - /wpisać: liczbę minut/

Złącze typu Kensington Lock
Musi posiadać:
•
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
•
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
•
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu BIOS chroniące przed nieautoryzowaną

zmianą ustawień.
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby
nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło
systemowe.
•
Możliwość wyłączenia/włączenia min.: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB (każdego z osobna), napędu
optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
•
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN - zdalne uruchomienie komputera za
pośrednictwem sieci LAN i WLAN - min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN.
System operacyjny Windows 10 Professional wraz z możliwością downgrade’u do
Windows 7 Professional 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu w firmie Microsoft + nośnik do systemu Windows 8 lub system rów n ow ażn y
•

Oprogramowań
ie

rozumie sie funkcjonalność, iaka oferuje wymagany w SIWZ system
operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów
oprogramowania:
Microsoft Office Professional w wersjach od 98 do 2016 (każdy z jego komponentów)
Oprogramowanie dla sadownictwa firmy OrCom fhttt>://www.orcom.Dl/sadownictwo.t>hD')
Oprogramowanie dla sadownictwa firmy Albit dittD://www.albit.kielce.Dl/l
Oprogramowanie dla sadownictwa firmy Macrologic IhttD://www.macrologic.ol/#l
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor
Ihttn://Draetor.net.Dl/index.DhD?ODtion=com content&view=section&lavout=blog&id=5&lt
emid=541
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda ('httD://currenda.t>l/?oaee id=35'l
Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica
fhttD://www.zeto.swidnica.Dl/index.DhD?id=4 9.0,0,1,0,0)
P rzez ró w n ow ażn ość

Wymagane
akcesoria
dodatkowe
Wymagane
warunki

Warunki
gwarancji

/wskazać oferowany
system operacyjny/

Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji
systemu i jego zasobów umożliwiające :
- określenie preferencji aktualizacji
- ustawienie priorytetu aktualizacji
- użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników,
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją dedykowane do ochrony danych i
systemu zapewniające :
- wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa danych
- ochronę danych poprzez egzekwowanie polityki kontroli dostępu, uwierzytelnienie i
szyfrowanie poufnych danych
- automatyczną aktualizację urządzeń i śledzenie zmian dla urządzeń chronionych.
Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych, umożliwiające :
- tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu
- tworzenie OS media
- tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [ min.
lokalnie, sieć, chmura]
W ażn a uw aga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk
wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania.
Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia łączenia z sieciami firmowymi przy
użyciu funkcji przyłączania do domeny.
Wraz z urządzeniem należy dostarczyć mysz optyczną na złącze USB wyposażoną w co najmniej 2-przyciski i
pokrętło.
Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO
9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub
systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny)
Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001
lub równoważną, w zakresie co najmniej co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju - urządzeń lub
systemów lub rozwiązań informatycznych (producent posiada certyfikat ISO 14001 lub równoważny)
Urządzenia są dystrybuowane zgodnie z normami jakościowymi PN-EN ISO co najmniej 9001:2008 lub
równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego.
Oferowane urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE.
Oferowane urządzenia muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 8 .
Oferowane urządzenia są zgodne z dyrektywą ROHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych.
1. Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na dostarczony w ramach umowy sprzęt liczonej od dnia podpisania
przez jednostkę sądownictwa protokołu odbioru, bez zastrzeżeń
2.
Gwarancja obejmuje w szczególności wszystkie wykryte podczas eksploatacji usterki, wady i uszkodzenia
urządzeń powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w szczególności następujących usług gwarancyjnych:
1) napraw usterek, wad i uszkodzeń urządzeń spowodowanych wadami technicznymi, technologicznymi i

materiałowymi, przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, nieużywanych części podzespołów,
realizowanych u producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta i potwierdzonych oświadczeniem
autoryzowanego serwisu producenta;
2) testowania poprawności pracy urządzeń po wykonaniu naprawy;
3) telefonicznej pomocy przy rozwiązywaniu problemów dotyczących urządzeń świadczonej przez wyszkolony
personel.
4.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług gwarancyjnych według poniższych zasad;
1) usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 1) będą świadczone przez producenta sprzętu posiadającego
certyfikat ISO co najmniej 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych lub podmiot
posiadający autoryzację producenta sprzętu oraz posiadający certyfikat ISO co najmniej 9001:2000 lub
równoważny na świadczenie usług serwisowych, w miejscu użytkowania urządzeń, jeśli jednak naprawa
urządzeń w tym miejscu okaże się niemożliwa, naprawa może zostać wykonana w innym miejscu;
2) usługi gwarancyjne będą świadczone w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 z zastrzeżeniem że
usługi określone w ust. 3 pkt 3) będą świadczone przez 24 godziny 7 dni w tygodniu w języku angielskim (oraz
w
dni
robocze
w
języku
polskim)
lub
przez
24
godziny
7
dni
w tygodniu w języku polskim;
3) usługi gwarancyjne będą świadczone na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez jednostki sądownictwa,
przy czym usługi gwarancyjne wskazane w ust. 3 pkt 2) będą świadczone przez Wykonawcę po każdej
naprawie, bez konieczności dokonywania odrębnego zgłoszenia przez jednostkę sądownictwa;
4) zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00;
5) zgłoszenia
będą
dokonywane
przez
jednostki
sądownictwa
telefonicznie
pod
numerem.........................................
lub
za
pomocą
poczty
elektronicznej
na
adres................................................... lub portal internetowy pod adresem............................................... , a
obsługa zgłoszeń będzie się odbywać w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 2);
6) reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach
od 8:00 do 18:00) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela
Wykonawcy z osobą wskazaną przez jednostkę sądownictwa, nastąpi do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku zgłoszenia serwisowego otrzymanego po godzinie 18:00, czas reakcji liczy się od godz. 8:00
następnego dnia roboczego;
7) czas naprawy urządzeń, liczony w oknie serwisowym (w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00) od
chwili zgłoszenia awarii do chwili usunięcia awarii potwierdzonej diagnostyką lub testem, wynosić będzie
maksymalnie 2 dni robocze od momentu zgłoszenia.
8) W zakres usług gwarancyjnych wchodzi również dojazd i praca osób wykonujących czynności gwarancyjne
w imieniu Wykonawcy oraz pozostałe koszty niezbędne do świadczenia usług gwarancyjnych, w tym koszty
dostawy i odbioru wymienionych urządzeń.
5.
Wykonawca zapewnia jednostce sądownictwa dostęp do portalu technicznego producenta pod
adresem..................................................., który umożliwia zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika
serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki.
6.
W przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne rozwiązuje problemy z faktycznie zainstalowanym
oprogramowaniem.
7.
Każda osoba wykonująca usługi gwarancyjne będzie posiadała dokument tożsamości i pisemne upoważnienie
wystawione przez Wykonawcę oraz będzie zobligowana stosować się do przepisów wewnętrznych jednostki
sądownictwa dotyczących ruchu osobowego i materiałowego w jej siedzibie.
8.
Usługi gwarancyjne wykonywane będą przy wykorzystaniu materiałów, sprzętu i narzędzi Wykonawcy, chyba
że naprawa zostanie wykonana w punkcie serwisowym producenta nie będącego Wykonawcą.
9.
Części lub podzespoły, które zostaną wymienione w ramach usług gwarancyjnych stają się własnością
Wykonawcy, który zobowiązuje się do ich bezpośredniego odbioru od danej jednostki sądownictwa i utylizacji
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniem ust. 6.
10. W przypadku wymiany części lub podzespołów, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty
gwarancyjnej (jeżeli ich producent udziela odrębnej gwarancji) wraz z jej ewentualnym tłumaczeniem na język
polski.
11. W przypadku niemożności dotrzymania terminu naprawy urządzenia, wskazanego w ust. 4 pkt 7, Wykonawca
zobowiązany jest do dostarczenia w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu na dokonanie naprawy na
swój koszt do miejsca użytkowania sprzętu urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie,
które podlega naprawie, na cały okres naprawy urządzenia, posiadającego stosowne certyfikaty wymagane dla
danego rodzaju sprzętu na etapie postępowania przetargowego.
12. W razie niedokonania naprawy urządzenia w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia awarii urządzenia:
1) jednostka sądownictwa może dokonać naprawy we własnym zakresie na koszt Wykonawcy lub zlecić
naprawę osobie trzeciej, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi za wady urządzenia.
W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, osoba uprawniona ze strony jednostki sądownictwa
zobowiązana jest, w formie pisemnej, do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie. Jednostka
sądownictwa powiadomi Wykonawcę o zakresie wykonanych prac (napraw, zmian, itp.). W takim przypadku
Wykonawca zobowiązany jest wypłacić jednostce sądownictwa - w terminie wskazanym przez jednostkę
sądownictwa, nie krótszym jednak niż 14 dni - kwotę stanowiącą równowartość poniesionego przez jednostkę
sądownictwa kosztu wykonania tych prac.
2) okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy, a w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 6
tygodni lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie gwarancyjnej, jednostce
sądownictwa będzie przysługiwać wymiana urządzenia na nowy, o takich samych lub lepszych
funkcjonalnościach oraz takich samych lub lepszych parametrach.
13. Jednostka sądownictwa może dokonać rozbudowy lub modyfikacji urządzenia w zakresie i na zasadach

Wsparcie
techniczne
producenta

wskazanych w ust. 14 pkt 1) - bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady urządzenia oraz bez utraty
prawa do korzystania z usług gwarancyjnych. W szczególności uprawnienie powyższe dotyczy rozbudowy
pamięci RAM, dysków twardych, urządzeń do odczytu płyt CD lub DVD, czy kart rozszerzeń instalowanych w
złączach/slotach stanowiących integralną część płyty głównej urządzenia.
14. Gwarancja nie może ograniczać praw jednostki sądownictwa do:
1) instalowania i wymiany w zakupionym urządzeniu standardowych kart i urządzeń, zgodnie z zasadami
sztuki, przez wykwalifikowany personel jednostki sądownictwa;
2) powierzania urządzenia osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji;
3) dysponowania zakupionym urządzeniem; w razie sprzedaży lub innej formy przekazania urządzenia
gwarancja musi przechodzić na nowego właściciela;
4) przemieszczenie dostarczonego urządzenia w przypadku zmiany siedziby danej jednostki sądownictwa.
15. Uprawnienia jednostek sądownictwa z tytułu rękojmi za wady urządzenia wygasają z upływem trzech lat od dnia
podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
1) Korzystanie przez jednostkę sądownictwa z usług gwarancyjnych nie wyłącza uprawnień jednostek
sądownictwa z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów urządzenia.
2) Wszelkie koszty transportowe związane z realizacją obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za
wady pokrywa Wykonawca.
3) Prawa kupującego z tytułu rękojmi w zakresie żądania obniżenia ceny, wymiany wadliwego urządzenia na
nowe wolne od wad i gwarancji przysługują jednostce sądownictwa będącej odbiorcą dostarczonych
urządzeń.
W ramach dostawy należy zapewnić ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną Wykonawcy lub producenta
komputera, dostępną w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego
urządzenia:
•
weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system
operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć),
•
czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji.
Musi być zapewniona nieograniczona możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania
producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera po
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera.
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem
strony www Wykonawcy lub producenta komputera

Oświadczam, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia w/w wymagania.
data......................
(podpis osoby/osób uprawnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy) ”

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia
ofert na dzień 18.10.2017 r. godz. odpowiednio 9:00 i 9.10.
W związku z czym:
-w ppkt. 15.11 SIWZ datę „17.10.2017 r.” zmienia się na: „18.10.2017 r.”
- w ppkt. 16.1 i 16.2 SIWZ tiret drugie: datę „17.10.2017 r.” zmienia się na: „18.10.2017 r.”
- w pkt. IV.2.2) i IV.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu, datę „17.10.2017 r.” zmienia się na:
„18.10.2017 r.”
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