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GŁÓWNY URZĄD 

GEODEZJI I KARTOGRAFII 
 

DYREKTOR GENERALNY 

Marzena Roszkowska 

 

 Warszawa, 16 listopada 2015 r. 

BO-ZP.2610.72.2015.BO   

   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby GUGiK nr ref.: BO-ZP.2610.72.2015.BO 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 38 ust 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem. 

 

Pytanie 1: 
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Odpowiedź 1: 

ulega zmianie treść Załącznika nr 1 do SIWZ – OPZ: 

W rozdziale 3.1 „Komputer stacjonarny” tabela 2, kolumna 3 „Wymagania minimalne”, 

wiersz 3, ust. 4: 

Jest: 

 4) w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny  

i dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 

problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować: 

 przebieg procesu POST, 

 awarię BIOS-u, 

 awarię procesora, 

 uszkodzenia lub braku pamięci RAM, 

 uszkodzenia złączy PCI i PCI Express, 

 uszkodzenie kontrolera Video, 

 uszkodzenie płyty głównej, 

 uszkodzenie kontrolera USB; 

 

Otrzymuje brzmienie: 

4)  w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany system 

diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem  

i jego komponentami, w szczególności musi sygnalizować: 

 przebieg procesu POST, 

 awarię BIOS-u, 

 awarię procesora, 

 uszkodzenia lub braku pamięci RAM, 

 uszkodzenia złączy PCI i PCI Express, 

 uszkodzenie kontrolera Video, 

 uszkodzenie płyty głównej, 

 uszkodzenie kontrolera USB; 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert upływa w dniu: 20.11.2015r o godzinie 12:00. 

Termin otwarcia ofert odbędzie się w dniu: 20.11.2015r o godzinie 12:30. 

 

DYREKTOR GENERALNY 

-/- 

Marzena Roszkowska 

 


