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Warszawa, 2017-12-01 

WZP.270.163.2017 

2017-17626 

 
 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

ZMIANA TREŚCI SIWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego – komputerów przenośnych wraz z systemem 
operacyjnym - 32 szt. dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A”, znak sprawy: WZP.270.163.2017. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

1. Notebook typu A – 30 szt. fabrycznie - fabrycznie nowe 

 
Dotychczasowy zapis: 
 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

64 bitowy system operacyjny współpracujący z wykorzystywanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem Windows Serwer w oparciu o Active 
Directory, Microsoft Exchange i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 
opartą o platformę Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i  Bitlocker. 
Licencja na ww. system operacyjny musi być bezterminowa i  nieograniczona 
terytorialnie. 

Pakiet biurowy Office 365 E1 lub równoważny*, tj. współpracujący 

z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft 

Exchange oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją opartą o 

platformę Microsoft Sharepoint i Windows Server. Pakiet musi umożliwiać 

prowadzenie telekonferencji audio wizualnych oraz musi posiadać dodatkowy 

pakiet umożliwiający zlecanie zadań w ramach realizacji projektu. Pakiet musi 

posiadać subskrypcję wykupioną minimum na 12 miesięcy. 

(…) 

 

Zastępuje się następującym: 
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Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

64 bitowy system operacyjny współpracujący z wykorzystywanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem Windows Serwer w oparciu o Active 
Directory, Microsoft Exchange i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 
opartą o platformę Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i  Bitlocker. 
Licencja na ww. system operacyjny musi być bezterminowa i  nieograniczona 
terytorialnie. 

Pakiet biurowy Office 365 E3 lub równoważny*, tj. współpracujący 
z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Microsoft 
Exchange oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją opartą o 
platformę Microsoft Sharepoint i Windows Server. Pakiet musi umożliwiać 
prowadzenie telekonferencji audio wizualnych oraz musi posiadać dodatkowy 
pakiet umożliwiający zlecanie zadań w ramach realizacji projektu. Pakiet musi 
posiadać subskrypcję wykupioną minimum na 12 miesięcy. 

(…) 

2. Notebook typu B – 1 szt.  fabrycznie nowy 

 

Dotychczasowy zapis: 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

64 bitowy system operacyjny współpracujący z wykorzystywanym 
przez Zamawiającego oprogramowaniem Windows Serwer w 
oparciu o Active Directory, Microsoft Exchange i 
Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę 
Microsoft Sharepoint, oraz Windows Server i  Bitlocker. 
Licencja na ww. system operacyjny musi być bezterminowa 
i  nieograniczona terytorialnie. 

Pakiet biurowy Office 365 E1 lub równoważny*, tj. 

współpracujący z wykorzystywanym przez Zamawiającego 

oprogramowaniem Microsoft Exchange oraz Elektroniczne 

Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę Microsoft 

Sharepoint i Windows Server. Pakiet musi umożliwiać 

prowadzenie telekonferencji audio wizualnych oraz musi 

posiadać dodatkowy pakiet umożliwiający zlecanie zadań w 

ramach realizacji projektu. Pakiet musi posiadać subskrypcję 

wykupioną minimum na 12 miesięcy. 

(…) 

 

 
Zastępuje się następującym: 

 



 

 
3 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

64 bitowy system operacyjny współpracujący z wykorzystywanym 
przez Zamawiającego oprogramowaniem Windows Serwer w oparciu 
o Active Directory, Microsoft Exchange i Elektroniczne 
Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę Microsoft 
Sharepoint, oraz Windows Server i  Bitlocker. Licencja na ww. 
system operacyjny musi być bezterminowa i  nieograniczona 
terytorialnie. 

Pakiet biurowy Office 365 E3 lub równoważny*, tj. współpracujący 
z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
Microsoft Exchange oraz Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją opartą o platformę Microsoft Sharepoint 
i Windows Server. Pakiet musi umożliwiać prowadzenie 
telekonferencji audio wizualnych oraz musi posiadać dodatkowy 
pakiet umożliwiający zlecanie zadań w ramach realizacji projektu. 
Pakiet musi posiadać subskrypcję wykupioną minimum na 12 
miesięcy. 

 
 

3. Notebook typu C – 1 szt. fabrycznie nowy  

 

Dotychczasowy zapis: 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

Dwa systemy operacyjne: 

1. 64 bitowy system operacyjny współpracujący 
z wykorzystywanym przez Zamawiającego 
oprogramowaniem Windows Serwer w oparciu o Active 
Directory, Microsoft Exchange oraz Elektroniczne 
Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę Microsoft 
Sharepoint i Windows Server. Licencja na ww. system 
operacyjny musi być bezterminowa i  nieograniczona 
terytorialnie. 

2. Najnowsza wersja systemu Mac OS. 

Pakiet oprogramowania umożliwiające uruchamianie systemu 

operacyjnego Windows w oknie systemu Mac OS bez 

ponownego uruchamiania systemu. 

Pakiet biurowy Office 365 E1 lub równoważny*, tj. 

współpracujący z wykorzystywanym przez Zamawiającego 

oprogramowaniem Microsoft Exchange oraz Elektroniczne 

Zarządzanie Dokumentacją opartą o platformę Microsoft 

Sharepoint i Windows Server. Pakiet musi umożliwiać 

prowadzenie telekonferencji audio wizualnych oraz musi 

posiadać dodatkowy pakiet umożliwiający zlecanie zadań w 
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ramach realizacji projektu. Pakiet musi posiadać subskrypcję 

wykupioną minimum na 12 miesięcy. 

(…) 
 

Zastępuje się następującym: 

 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

(…) 

Zainstalowane 

oprogramowanie 

Dwa systemy operacyjne: 

1. 64 bitowy system operacyjny współpracujący 
z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
Windows Serwer w oparciu o Active Directory, Microsoft 
Exchange oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją 
opartą o platformę Microsoft Sharepoint i Windows Server. 
Licencja na ww. system operacyjny musi być bezterminowa 
i  nieograniczona terytorialnie. 

2. Najnowsza wersja systemu Mac OS. 

Pakiet oprogramowania umożliwiające uruchamianie systemu 
operacyjnego Windows w oknie systemu Mac OS bez ponownego 
uruchamiania systemu. 

Pakiet biurowy Office 365 E3 lub równoważny*, tj. współpracujący 
z wykorzystywanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
Microsoft Exchange oraz Elektroniczne Zarządzanie 
Dokumentacją opartą o platformę Microsoft Sharepoint 
i Windows Server. Pakiet musi umożliwiać prowadzenie 
telekonferencji audio wizualnych oraz musi posiadać dodatkowy 
pakiet umożliwiający zlecanie zadań w ramach realizacji projektu. 
Pakiet musi posiadać subskrypcję wykupioną minimum na 12 
miesięcy. 

 

4. Zapis OPZ znajdujący się poniżej tabeli: 
 

Dotychczasowy zapis: 

* Oprogramowanie Microsoft Office 365 E1 lub równoważne 

 

Zastępuje się następującym: 

* Oprogramowanie Microsoft Office 365 E3 lub równoważne 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Węgrzyniak 

Sporządził: Tomasz Banaś 


