Na podstawie art 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje
następujących zmian w SIWZ:
1. W załączniku nr 6 pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 130 szt, parametr „bezpieczeństwo”
otrzymuje brzmienie:
„
Bezpieczeństwo

•

Możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego
i odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu
operacyjnego z tej partycji
Możliwość włączenia/wyłączenia karty sieciowej, portów USB z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego
możliwość startu systemu z urządzeń USB

•
•

„
2. W załączniku nr 6 pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 130 szt, parametr „BIOS” otrzymuje
brzmienie:
„
BIOS

•

•
•

Funkcja blokowanie wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnętrznych urządzeń
Możliwość odczytania z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora,
pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci bez
uruchamiania systemu operacyjnego

„
3. W załączniku nr 6 pkt. 1.1 Zestaw komputerowy – 130 szt, parametr „System operacyjny”
otrzymuje brzmienie:
„
System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit lub
równoważny. Wykonawca musi dostarczyć do każdego zestawu nośnik z systemem
operacyjnym.

„
4. W załączniku nr 6 pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 100 szt, parametr „bezpieczeństwo”
otrzymuje brzmienie:
„
Bezpieczeństwo

•
•
•

„

Możliwość tworzenia kopii zapasowych na dedykowanej partycji dysku twardego
i odzyskiwanie zarówno pojedynczych plików jak również całego systemu
operacyjnego z tej partycji
Możliwość włączenia/wyłączenia karty sieciowej, portów USB z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego
możliwość startu systemu z urządzeń USB

5. W załączniku nr 6 pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 100 szt, parametr „BIOS” otrzymuje
brzmienie:
„
BIOS

•

•
•

Funkcja blokowanie wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
Funkcja blokowania/odblokowywania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnętrznych urządzeń
Możliwość odczytania z BIOS informacji na temat: zainstalowanego procesora,
pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci bez
uruchamiania systemu operacyjnego

„
6. W załączniku nr 6 pkt. 1.2 Zestaw komputerowy – 100 szt, parametr „System operacyjny”
otrzymuje brzmienie:
„
System operacyjny

„

Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu u producenta systemu - Microsoft Windows 8.1 Professional PL 64-bit lub
równoważny. Wykonawca musi dostarczyć do każdego zestawu nośnik z systemem
operacyjnym.

