Warszawa, 31 października 2018 r.

KZGW/17/2018
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego dla
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie” nr zamówienia KZGW/17/2018.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz
z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ.
PYTANIE 46
Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ
Część 1 – Opis przedmiotu zamówienia, BIOS, t. 17
Zestaw komputerowy z klawiaturą i myszką oraz monitorem (TYP 1 – 1500 sztuk)
Prosimy o zamianę zapisu poprzez wykreślenie zapisu w tiret 17 w następujący sposób:
„(…)
Możliwość z poziomu BIOS:
(…)
- wglądu w system zbierania logów (min. informacja o update Bios, błędzie wentylatora na
procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością̨ czyszczenia logów,
(…)”
Zmiana zapisu w powyżej opisany sposób jest zmianą nieistotną dla Zamawiającego, gdyż ze
względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa (TPM), zastosowania (dostęp do internetu),
oprogramowania, czy gwarancji uzasadniona jest możliwość pełnej weryfikacji wszystkich
zebranych logów w celu jak najpełniejszej diagnostyki oraz weryfikacji zdarzeń mających
wpływ na bezpieczeństwo środowiska IT w GWWP.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie wymagań obejmującą treść pytania.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany
treści SIWZ w poniższym zakresie:
Punkt 17 „BIOS” tabeli „Część 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Zestaw komputerowy
z klawiaturą i myszą oraz monitorem (TYP 1 – 1.500 sztuk)” otrzymuje brzmienie:
17. BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Możliwość uzyskania, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych informacji o:
 modelu komputera,
 numerze seryjnym,
 AssetTag,
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MAC Adresie karty sieciowej,
wersji BIOSu wraz z datą produkcji komputera,
zainstalowanym procesorze
ilości pamięci RAM
stanie pracy wentylatora na procesorze,
dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model
dysku twardego i napędu optycznego).
Możliwość z poziomu BIOS:
 wyłączenia kontrolera selektywnego (pojedynczego) portów
SATA,
 możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie AHCI lub
RAID,
 wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,
wbudowanego głośnika, PXE,
 ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
 blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora,
 alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera,
 wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania
(włącz, wyłącz, poprzedni stan),
 ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru
energii,
 załadowania optymalnych ustawień BIOS,
 obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub myszy,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.

PYTANIE NR 47
W związku z ww. postępowaniem (opis przedmiotu cz. 2), prosimy o zmianę zapisów
dot. BIOS, poprzez usunięcie zapisu dot. możliwości wyczyszczenia logów. Całość zapisu Bios
wskazuje i dopuszcza zaoferowanie komputera tylko jednego producenta. W związku
z powyższym prosimy o wykreślenie ww. zapisu.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie wymagań obejmującą treść pytania.
ZMIANA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany
treści SIWZ w poniższym zakresie:
Punkt 17 „BIOS” tabeli „Część 2 – Opis przedmiotu zamówienia. Zestaw komputerowy
z klawiaturą i myszą oraz monitorem (TYP 2 – 348 sztuki)” otrzymuje brzmienie:
17. BIOS

Możliwość odczytania z BIOS informacji o:
 modelu komputera,
 numerze seryjnym i modelu,
 AssetTag,
 MAC Adresie karty sieciowej,
 wersja BIOS
 zainstalowanym procesorze,
 ilości pamięci RAM,
 napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA.
Możliwość z poziomu BIOS:
 wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
 zmiany trybu pracy wentylatorów,
 ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
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 możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie AHCI lub
RAID,
 wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego,
 alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera,
 wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania
(włącz, wyłącz, poprzedni stan),
 ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru
energii,
 zdefiniowania trzech sekwencji butujących (podstawowa,
WOL),
 zablokowania możliwości aktualizacji bios przez użytkownika,
 załadowania optymalnych ustawień BIOS,
 obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub myszy,
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń
zewnętrznych.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.
Zatwierdził
Dyrektor
Departamentu Organizacyjnego
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marcin Białek
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