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Do wszystkich wykonawców 

 
Pismo z dnia:  Znak:  Nasz znak:  Data:  

    OVIGd-280-6/20  Gdańsk, 22.10.2020 r. 

 

Szanowny Państwo, 

 

zamawiający informuje, iż wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest dostawa laptopów. 

 

1. Treść zapytania: 

„Dzień dobry,   

Dotyczy postępowania znak postępowania OVIGd-280-6/20 

Opis przedmiotu zamówienia Lp. 19 Dodatkowe: 

"Zastosowana technologia wspierana przez producenta procesora umożliwiająca zdalne 

monitorowanie i zarządzanie komputerem poprzez niezależny, poza system operacyjnym 

kanał komunikacyjny. Certyfikat na komputer potwierdzający technologię.” 

 

Wnioskuje o usuniecie zapisu. 

Uzasadnienie. Sprzęt spełniający wymagania zapisu, czyli zawierający usługę 

Pro jest dostępny tylko i wyłącznie na zamówienie. Wpływa to znacząco na cenę samego 

produktu oraz ze względu na panującą sytuacje z Covid-19 czas realizacji jest znacznie 

wydłużony i może wynosić 2 miesiące i dłużej. Sprzęt o tych samych parametrach, 

ale bez usługi umożliwiającej zdalne monitorowanie i zarządzanie komputerem poprzez 

niezależny, poza system operacyjnym kanał komunikacyjny  jest dostępny w terminie 

,mieszczącym się w zapytaniu.” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający usuwa zapis i zmienia brzmienie załącznika nr 1 specyfikacji – opis przedmiotu 

zamówienia, Lp. 19 Dodatkowe – w ten sposób, iż skreśla słowa: 

„Zastosowana technologia wspierana przez producenta procesora umożliwiająca zdalne 

monitorowanie i zarządzanie komputerem poprzez niezależny, poza system operacyjnym 

kanał komunikacyjny. Certyfikat na komputer potwierdzający technologię.” 

 

2. Treść zapytania: 

„Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w opisie przedmiotu zamówienia, Nazwa 

komponentu - BIOS:  

„- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku”, który ogranicza możliwości 

zaoferowania sprzętu różnych producentów i dopuści możliwość zaoferowania sprzętu 

spełniającego pozostałe wymagania a szyfrowanie dysków uzyska funkcją BitLocker zawartą 

w systemie operacyjnym?” 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu spełniającego wymagania przy 

pomocy funkcji Bit Locker zawartą w systemie operacyjnym. 
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Załącznik nr 1 specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia, lp. 14 BIOS otrzymuje brzmienie: 

 

14 Bios BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania 

z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych następujących informacji: 

- wersji BIOS wraz z datą, 

- nr seryjnym komputera, 

- PN producenta sprzętu pozwalający na identyfikację 

jednostki, 

- ilości pamięci RAM, 

- typie procesora i jego prędkości, 

- MAC adresu zintegrowanej karty sieciowej 

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość 

wykonania poniższych czynności: 

- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku 

- Możliwość ustawienia hasła na starcie komputera tzw. 

POWER-On Password 

- Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu 

BIOSU 

- Możliwość ustawienia kolejności bootowania 

- Możliwość Wyłączania/Włączania: zintegrowanej karty 

sieciowej, zintegrowanej karty WIFI i BT, czytnika linii 

papilarnych, mikrofonu, zintegrowanej kamery, portów 

USB, czytnika kart multimedialnych 

 

Zamawiający dopuszcza  możliwość zapewnienia 

ustawienia hasła dla dysku twardego funkcją BitLocker 

zawartą w systemie operacyjnym 

 

System Diagnostyczny Wizualny system diagnostyczny 

producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia 

dysku twardego z systemem operacyjnym komputera 

umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących 

podzespołów:  

- Wykonanie testu CPU  

- wykonanie testu pamięci RAM  

- test dysku twardego  

- test magistrali PCI-e lub płyty głównej  

 

 

 

 

 

Ponadto zamawiający zmienia termin składania ofert na 27.10.2020 r. godzinę 12:00. 

 

Punkt II.3. specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Oferty przygotowane zgodnie z niniejszą specyfikacją należy złożyć do 27.10.2020 roku 

do godziny 12:00 na adres wskazany w pkt I.2, w kancelarii ogólnej. Otwarcie ofert nastąpi 

27.10.2020 roku o godzinie 12:10 w siedzibie zamawiającego” 
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Punkt VII.10 specyfikacji otrzymuje brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący 

zachowanie poufności jej treści i zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert, opatrzonej w nazwę (firmę) oraz dane adresowe wykonawcy i oznaczonej 

w następujący sposób: 

 

Instytut Pamięci Narodowej 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

Oddział w Gdańsku 

 

al. Grunwaldzka 216 

80-266 Gdańsk 

 

Oferta w postępowaniu OVIGd-280-6/20 

NIE OTWIERAĆ przed 27.10.2020 r. godz. 12:10” 

 

 

 Z uszanowaniem 

  

  
 

 


