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sprawa nr: DO.3701.1.11.2019      Katowice, dn. 19.06.2019r. 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA (SIWZ) WRAZ Z JEJ MODYFIKACJĄ 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że dniu 18.06.2019r. wpłynęło 

zapytanie dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych 

na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza niżej zamieszczoną modyfikację w 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz  z odpowiedzią: 

Pytanie: 
 „W związku z opublikowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania 

przetargowego prowadzonego pod nazwą „Zakup sprzętu i urządzeń komputerowych na potrzeby 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach” oznaczonego jako DO.3701.1.11.2019 

poniżej składam pytania dotyczące parametrów minimalnych przedmiotu zamówienia: 

  

dotyczy części C 

Proszę o podanie klucza EAV -  licencji bazowej Eset.”  

 

Odpowiedź: 

Nasz klucz eav dla licencji eset: 

 

EAV-32409523 

 

Poniżej Zamawiający modyfikuje treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu, w niżej opisanym 

zakresie: 

1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) w części III pkt 1 ppkt 1) poprzez:  usunięcie pozycji d) - System operacyjny Windows 10 Pro 

64bit PL lub równoważny – 32 sztuki; 

2) w części III pkt 1 ppkt 4) poptzrz usunięcie pozycji d) - System operacyjny Windows 10 Pro 

64bit PL lub równoważny – 2 sztuki; 

3) zmieniony zostaje na stronie 1 oraz w części XI pkt 1, termin składania ofert z dnia 

24.06.2019r. godzina 10:00 na dzień 26.06.2019r. godzina 10:00  oraz termin otwarcia ofert z 

dnia 24.06.2019r. godzina 10.30 na dzień 26.06.2019r. godzina 10.30 

 

2. w załączniku nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia, zostaje zmieniony w n/w zapisach: 

 

1) w części A: 

a) usunięta zostaje pozycja - System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 

32 sztuki; 

b) w pozycji dot. monochromatycznego laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 – 

zmieniona zostaje: maksymalna prędkość drukowania z 38 na 36 stron na minutę, szybkość 
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kopiowania mono z 38 na 36 stron na minutę i zalecany nakład miesięczny z 10 tys. stron 

na 6 tys. stron. 

 

2) w części D usunięta zostaje pozycja - System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub 

równoważny – 32 sztuki; 

 

3. w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2a do siwz– poprzez usunięcie 

czwartej pozycji: systemy operacyjne 32 sztuki;  

 

4. w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2d do siwz – poprzez usunięcie 

czwartej pozycji: systemy operacyjne 2 sztuki; 

 

5. w załączniku nr 4 do siwz – formularzu ofertowym, poprzez usunięcie: w pkt 2 część A pozycji 4 

dotyczącej - Systemu operacyjnego Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 32 sztuki; w pkt 

2 część D - Systemu operacyjnego Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 2 sztuki; 

 

6. w ogłoszeniu o zamówieniu: 

1) w części II.4)  - Krótki opis przedmiotu zamówienia, poprzez: usunięcie w pozycji 1) Część A 

litery D - System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 32 sztuki oraz w 

części D litery D - System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 2 sztuki, 

2) w załączniku I do ogłoszenia – Informacje dotyczące ofert częściowych w:  Części nr 1 – A w 

krótkim opisie przedmiotu zamówienia poprzez: usunięcie w pozycji 1) Część A litery D - 

System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 32 sztuki oraz w części nr 4 -

D w krótkim opisie przedmiotu zamówienia poprzez: usunięcie w pozycji 1) Część D litery D 

- System operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL lub równoważny – 2 sztuki; 

3) w części IV.6.2) Termin składania ofert, zmieniono na: 2019-06-26, godzina: 10:00. 
 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zamieszczonych na stronie internetowej: specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, załącznika nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia, załącznika 

nr 2a, 2d – projektów umów oraz załącznika nr 4 do siwz – formularz ofertowy zostanie skorygowana 

zgodnie z niniejszą modyfikacją. 

 

 

Powyższe zmiany są dla wszystkich Wykonawców wiążące. 

 

 

 

Podpisał: 

Z a s t ę p c a  D y r e k t o r a  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Ewa Bromboszcz 

 

 


