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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168730700000, ul.
ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58
560 23 20, e-mail pcprstarogardgdanski@poczta.onet.pl, faks 58 560 23 22.
Adres strony internetowej (url): https://pcprstarogard.mojbip.pl, https://pcprstarogard.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: 1. Typ sprzętu i zastosowanie - Komputer przenośny zaprojektowany do
pracy mobilnej związanej z przemieszczaniem się użytkownika i sprzętu, który będzie
wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych,
stacja programistyczna. 2. Procesor - Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 6 000
punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net 3. Pamięć operacyjna - 8
GB DDR4, jeden slot pamięci wolny 4. Ekran - Przekątna 15,6” o rozdzielczości FHD (1920
x 1080) z podświetleniem LED 5. Pamięć masowa - Jeden wewnętrzny dysk SSD o
pojemności 256 GB 6. Karta graficzna - Zintegrowana 7. Wyposażenie sprzętowe - Karta
dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo. Mikrofon. Kamera
internetowa z diodą informującą o aktywności. Zintegrowana w postaci wewnętrznego
modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC. Moduł łączności
bezprzewodowej Bluetooth. Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą
numeryczną, w układzie US – QWERTY. 8. Bateria i zasilanie - Wewnętrzna bateria o
pojemności min. 40 Whr. Zasilacz. 9. Dostępne porty i złącza- 1 x VGA (opcjonalnie), 1 x
HDMI, 1 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, min. 2 x USB ( w tym jedno min. typu 3.0), złącze
słuchawkowo-mikrofonowe (combo audio), Napęd DVD/RW (opcjonalnie), Czytnik kart
(opcjonalnie). Żaden z powyższych portów i złączy nie może być realizowany za pomocą
przejściówek, konwerterów, rozdzielaczy itp. urządzeń. Każdy port i złącze musi być na stałe
wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 10. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI,
wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia
wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość ustawienia hasła
administratora oraz użytkownika dla BIOSu, po podaniu hasła użytkownika możliwość
jedynie odczytania informacji. Możliwość stosowania hasła silnego, opatrzone w litery, cyfry
i znaki specjalne. 11. System operacyjny - Preinstalowany system operacyjny Microsoft
Windows 10 (nie może być to wersja edukacyjna), niewymagający aktywacji za pomocą
telefonu w firmie Microsoft. Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego powinien być
fabrycznie zapisany w BIOS/UEFI komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu
oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez
producenta. 12. Okres i warunki gwarancji - min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona
na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od

zgłoszenia. 13. Wsparcie techniczne producenta - Dedykowany portal techniczny producenta
(strona www) wraz z mechanizmem automatycznej identyfikacja komputera, który łączy się z
daną witryną wymagający od Zamawiającego celem identyfikacji urządzenia podania jedynie
pojedynczego numeru seryjnego komputera, umożliwiający Zamawiającemu: zgłaszanie
awarii, samodzielne zamawianie zamiennych komponentów, możliwość sprawdzenia danych
o urządzeniu (w szczególności: konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj
gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera). Dodatkowo portal winien
umożliwiać pobranie aktualizacji dla oprogramowania układowego sprzętu (firmware) oraz
dedykowanego oprogramowania, diagnostykę sprzętu i tworzenie dysku recovery systemu
operacyjnego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Typ sprzętu i zastosowanie - Komputer przenośny
zaprojektowany do pracy mobilnej związanej z przemieszczaniem się użytkownika i sprzętu,
który będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna. 2. Procesor - Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do
pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5
000 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net 3. Pamięć operacyjna
- 8 GB DDR4, jeden slot pamięci wolny 4. Ekran - Przekątna 15,6” o rozdzielczości FHD
(1920 x 1080) z podświetleniem LED 5. Pamięć masowa - Jeden wewnętrzny dysk SSD o
pojemności 256 GB 6. Karta graficzna - Zintegrowana 7. Wyposażenie sprzętowe - Karta
dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo. Mikrofon. Kamera
internetowa z diodą informującą o aktywności. Zintegrowana w postaci wewnętrznego
modułu mini-PCI Express karta sieci bezprzewodowej 802.11 AC. Moduł łączności
bezprzewodowej Bluetooth. Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą
numeryczną, w układzie US – QWERTY. 8. Bateria i zasilanie - Wewnętrzna bateria o
pojemności min. 40 Whr. Zasilacz. 9. Dostępne porty i złącza- 1 x HDMI, 1 x RJ-45
10/100/1000 Mbps, min. 2 x USB ( w tym jedno min. typu 3.0), złącze słuchawkowomikrofonowe (combo audio). Żaden z powyższych portów i złączy nie może być realizowany
za pomocą przejściówek, konwerterów, rozdzielaczy itp. urządzeń. Każdy port i złącze musi
być na stałe wyprowadzone na zewnątrz obudowy. 10. BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją
UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe urządzenia
wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość ustawienia hasła
administratora oraz użytkownika dla BIOSu, po podaniu hasła użytkownika możliwość
jedynie odczytania informacji. Możliwość stosowania hasła silnego, opatrzone w litery, cyfry
i znaki specjalne. 11. System operacyjny - Preinstalowany system operacyjny Microsoft
Windows 10 (nie może być to wersja edukacyjna), niewymagający aktywacji za pomocą
telefonu w firmie Microsoft. Klucz aktywacyjny systemu operacyjnego powinien być
fabrycznie zapisany w BIOS/UEFI komputera i wykorzystywany do instalacji tego systemu
oraz jego aktywowania. System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez
producenta. 12. Okres i warunki gwarancji - min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona
na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego od
zgłoszenia. 13. Wsparcie techniczne producenta - Dedykowany portal techniczny producenta
(strona www) wraz z mechanizmem automatycznej identyfikacja komputera, który łączy się z
daną witryną wymagający od Zamawiającego celem identyfikacji urządzenia podania jedynie
pojedynczego numeru seryjnego komputera, umożliwiający Zamawiającemu: zgłaszanie
awarii, samodzielne zamawianie zamiennych komponentów, możliwość sprawdzenia danych
o urządzeniu (w szczególności: konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, rodzaj
gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera). Dodatkowo portal winien
umożliwiać pobranie aktualizacji dla oprogramowania układowego sprzętu (firmware) oraz
dedykowanego oprogramowania, diagnostykę sprzętu i tworzenie dysku recovery systemu

operacyjnego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

