
 

 

 
 

 

  Łódź, 17-10-2019 

nr sprawy: LDZ-WA.271.6.2019 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Działając na podstawie art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. 2019, 
poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Dostawę zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Łodzi” - 
numer sprawy: LDZ-WA.271.6.2019; ogłoszenie o zamówieniu numer 608874–N-2019 z dnia 11.10.2019 r. 

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ: 

Miejsce, w którym 
znajduje się 

zmieniony tekst 
Dotychczasowa treść: Treść po zmianie: 

SIWZ –  

pkt 10 ppkt c) 

- oferta powinna znajdować się w 
dwóch zamkniętych kopertach: 
-  koperta wewnętrzna musi posiadać 
nazwę i adres Wykonawcy; 
- koperta wewnętrzna i zewnętrzna 
musi posiadać nazwę i adres 
Zamawiającego oraz być oznaczona w 
następujący sposób: 

Oferta w postępowaniu 
przetargowym w trybie przetargu 

nieograniczonego: 
LDZ-WA.271.6.2019 

na „DOSTAWĘ ZESTAWÓW 
KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
W ŁODZI” 

Nie otwierać przed  21.10.2019 
 godz.10:15 

Oferta powinna znajdować się w dwóch 
zamkniętych kopertach: 
-  koperta wewnętrzna musi posiadać 
nazwę i adres Wykonawcy; 
- koperta wewnętrzna i zewnętrzna musi 
posiadać nazwę i adres Zamawiającego 
oraz być oznaczona w następujący 
sposób: 

Oferta w postępowaniu 
przetargowym w trybie przetargu 

nieograniczonego:  
LDZ-WA.271.6.2019 

na „DOSTAWĘ ZESTAWÓW 
KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
W ŁODZI” 

Nie otwierać przed  22.10.2019 
 godz.10:15 

SIWZ –  

pkt 11 ppkt 2 

Ofertę należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego  w pokoju nr 107  
(I piętro) do godziny 10:00 dnia 
21.10.2019 r. 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego  w pokoju nr 107  
(I piętro) do godziny 10:00 dnia 
22.10.2019 r. 



 

SIWZ –  

pkt 11 ppkt 6 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na 
posiedzeniu Komisji Przetargowej, które 
odbędzie się w dniu 21.10.2019 r. 
o godzinie 10:15 w siedzibie 
zamawiającego: Urząd Statystyczny w 
Łodzi, ul. Suwalska 29, Sala 
Konferencyjna (pokój 507 – V piętro)  - i 
przebiegać będzie zgodnie z art. 86 
ustawy. 

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na 
posiedzeniu Komisji Przetargowej, które 
odbędzie się w dniu 22.10.2019 r. 
o godzinie 10:15 w siedzibie 
zamawiającego: Urząd Statystyczny w 
Łodzi, ul. Suwalska 29, Sala 
Konferencyjna (pokój 507 – V piętro)  - i 
przebiegać będzie zgodnie z art. 86 
ustawy. 

 

 

Załącznik nr  1 do 
SIWZ  -  
OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

TAB. 1 pkt 4 –
KARTA GRAFICZNA 
Rubryka: 
Wymagania 
minimalne  

Zapewniająca rozdzielczość 1920x1080 z 
możliwością podłączenia 2 monitorów, 
zgodnie ze złączem zaoferowanych 
monitorów, preferowany 1 port HDMI i 1 
port VGA   

Zapewniająca rozdzielczość 1920x1080 z 
możliwością podłączenia 2 monitorów, 
zgodnie ze złączem zaoferowanych 
monitorów, preferowany 1 port HDMI i 1 
port VGA   

Zamawiający dopuszcza  komputer 
wyposażony w kartę grafiki posiadającą 
2 złącza z czego min. 1 cyfrowe, ale 
pozwalające na podłączenie komputera 
do zaoferowanego monitora. 

Załącznik nr  1 do 
SIWZ  -  
OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

TAB. 1 pkt 11 – 
ZAINSTALOWANE 
OPROGRAMOWANIE 
SYSTEMOWE 
Rubryka: 
Wymagania 
minimalne 

Preinstalowane oprogramowanie 

systemowe Microsoft Windows 10 

Professional PL w najnowszej 

dostępnej polskiej wersji językowej w 

technologii 64 bitowej, mające 

zapewnić funkcjonalność i współpracę 

ze środowiskiem sieciowym oraz 

aplikacyjnym funkcjonującym w 

resorcie statystyki, licencja 

bezterminowa, jednostanowiskowa. 

Nie dopuszcza się w tym zakresie 
licencji pochodzących z rynku wtórnego. 

Preinstalowane oprogramowanie 

systemowe Microsoft Windows 10 

Professional PL w najnowszej 

dostępnej polskiej wersji językowej w 

technologii 64 bitowej, mające 

zapewnić funkcjonalność i współpracę 

ze środowiskiem sieciowym oraz 

aplikacyjnym funkcjonującym w 

resorcie statystyki, licencja 

bezterminowa, jednostanowiskowa. 

Nie dopuszcza się w tym zakresie 
licencji pochodzących z rynku wtórnego. 

Każdy komputer  
z zainstalowanym system operacyjnym 
w wersji OEM powinien zawierać 
indywidualną licencję  
z naklejką hologramową. Naklejka 
hologramowa winna być zabezpieczona 
przed możliwością odczytania klucza za 
pomocą zabezpieczeń stosowanych 
przez producenta. 

 

Załącznik nr  1 do 
SIWZ  -  
OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Minimum 1 złącze cyfrowe 

(HDMI/DVI) i 1 VGA   

 

Minimum 1 złącze cyfrowe (HDMI/DVI) 

i 1 VGA   

Zamawiający dopuszcza monitor 
wyposażony w  2 złącza z czego min. 1 
złącze cyfrowe, oraz dostarczenie 
odpowiednich przewodów 



 

 

TAB. 2 pkt 4 – 
ZŁACZA MONITORA 
 
Rubryka: 
Wymagania 
minimalne 

pozwalających na podłączenie 2 
monitorów do zaproponowanego 
komputera 

 Załącznik nr  7 do 
SIWZ  -  
FORMULARZ 
CENOWY 

Pkt 1   
Specyfikacja stacji 
roboczej PC, 
klawiatury i myszy 

Lp.5   
Karta graficzna 
 
Rubryka: 
Wymagania 
minimalne 
parametry 
techniczne 

Zapewniająca rozdzielczość 1920x1080 z 
możliwością podłączenia 2 monitorów, 

zgodnie ze złączem zaoferowanych 
monitorów, preferowany 1 port HDMI i 1 

port VGA   

Zapewniająca rozdzielczość 1920x1080 z 
możliwością podłączenia 2 monitorów, 
zgodnie ze złączem zaoferowanych 
monitorów, preferowany 1 port HDMI i 1 
port VGA   

Zamawiający dopuszcza  komputer 
wyposażony w kartę grafiki posiadającą 

2 złącza z czego min. 1 cyfrowe, ale 
pozwalające na podłączenie komputera 

do zaoferowanego monitora. 

Załącznik nr  7 do 
SIWZ  -  
FORMULARZ 
CENOWY 

Pkt 1   
Specyfikacja stacji 
roboczej PC, 
klawiatury i myszy 

Lp.15   
System operacyjny 
 
Rubryka: 
Wymagania 
minimalne 
parametry 
techniczne 

Preinstalowane oprogramowanie 

systemowe Microsoft Windows 10 

Professional PL w najnowszej 

dostępnej polskiej wersji językowej w 

technologii 64 bitowej, mające 

zapewnić funkcjonalność i współpracę 

ze środowiskiem sieciowym oraz 

aplikacyjnym funkcjonującym w 

resorcie statystyki, licencja 

bezterminowa, jednostanowiskowa. 

Nie dopuszcza się w tym zakresie 
licencji pochodzących z rynku wtórnego. 

Preinstalowane oprogramowanie 

systemowe Microsoft Windows 10 

Professional PL w najnowszej 

dostępnej polskiej wersji językowej w 

technologii 64 bitowej, mające 

zapewnić funkcjonalność i współpracę 

ze środowiskiem sieciowym oraz 

aplikacyjnym funkcjonującym w 

resorcie statystyki, licencja 

bezterminowa, jednostanowiskowa. 

Nie dopuszcza się w tym zakresie 
licencji pochodzących z rynku wtórnego. 

Każdy komputer  
z zainstalowanym system operacyjnym 
w wersji OEM powinien zawierać 
indywidualną licencję  
z naklejką hologramową. Naklejka 
hologramowa winna być zabezpieczona 
przed możliwością odczytania klucza za 
pomocą zabezpieczeń stosowanych 
przez producenta. 

Załącznik nr  7 do 
SIWZ  - 
 

 

Minimum 1 złącze cyfrowe 

(HDMI/DVI) i 1 VGA   

 

Minimum 1 złącze cyfrowe (HDMI/DVI) 

i 1 VGA   

Zamawiający dopuszcza monitor 



 

  
FORMULARZ 
CENOWY 

Pkt 2 
Specyfikacja 
monitorów 

Lp.6  
Złączą monitora 
 
Rubryka: 
Wymagania 
minimalne 
parametry 
techniczne 

wyposażony w  2 złącza z czego min. 1 
złącze cyfrowe, oraz dostarczenie 
odpowiednich przewodów 
pozwalających na podłączenie 2 
monitorów do zaproponowanego 
komputera 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Na stronie Zamawiającego: http//lodz.stat.gov.pl/zamówienia-publiczne-us/ zostały zamieszczone: 

1. Treść modyfikacji SIWZ  17.10.2019 r. 
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.10.2019 r. 
3. SIWZ – zmieniona w dniu 17.10.2019 r. 
4. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia - zmieniony w dniu 17.10..2019 r. 
5. Załącznik nr 7 -  Formularz cenowy – zmieniony w dniu 17.10.2019 r. 

    


