
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 95534-2014 z dnia 2014-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łowicz 

Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i odnawialnych źródeł energii - 

kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach... 

Termin składania ofert: 2014-03-28 

 
Numer ogłoszenia w BZP: 95544 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95534 - 2014 data 20.03.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, ul. Blich 10, 

99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 46 8373705, fax. 46 8373377, 8373705. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla logistyki i 

odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś 

Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z jego rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz dostawa, udzielenie licencji, 

instalacja i wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

uruchomienie przedmiotu zamówienia w środowisku informatycznym Zamawiającego. Zamawiający 

wymaga przeprowadzenia szkolenia/warsztatów z obsługi sprzętu dla wyznaczonych osób - pracowników 

Zamawiającego. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, 

rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie laptopów z oprogramowaniem w budynku Zamawiającego, 2. 

Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie projektorów multimedialnych, 3. Dostawa, 

rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych, 4. Dostawa i instalacja ręcznego 

laserowego czytnika kodów, 5. Dostawa i instalacja bezprzewodowego laserowego czytnika kodów 

(laserowy), 6. Dostawa, instalacja bezprzewodowego laserowego czytnika kodów (diodowy), 7. Dostawa 

kolektora danych, 8. Dostawa drukarki etykiet, 9. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie tablicy 

interaktywnej (z systemem mocowania), 10. Dostawa radioodtwarzaczy CD, 11. Dostawa, rozmieszczenie, 

instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego, 12. Dostawa programów do wystawiania listów 

przewozowych, 13. Dostawa oprogramowania magazynowego - 5 różnych programów 14. Dostawa 

programu do planowania tras. Dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do 

oferty należy dołączyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń potwierdzający 

spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Informacje o nazwie 

producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku 

gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych 

urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. 

Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania którego dotyczy. Dostarczony sprzęt musi spełniać 

następujące warunki: a) posiadają deklaracje CE, b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) 

w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0, d) dostarczone 

urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, e) 

posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, f) posiadają 

okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i 

świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu naklejki na sprzęt w ilości 

po 2 sztuki na każdą sztukę sprzętu, urządzenia. W zależności od wielkości sprzętu należy dobrać 

odpowiednią wielkość naklejki. Naklejka musi być czytelna. Dostępne formaty naklejek - etykiet 

samoprzylepnych na arkuszach A4, do drukarek laserowych lub atramentowych: - 97 x 42,3 mm - 70 x 37 

mm - 52,5 x 21,2 mm Obowiązujący wzór naklejki - naklejka powinna być kolorowa oraz zawierać treść 

wskazaną - wzór zamieszczony w SIWZ. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w 

Załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2) Ustawy. 

Oznaczenie wg CPV: 30213100-6 komputery przenośne, 30213300-8 komputery biurkowe, 30232110-8 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=95534&rok=2014-03-20


drukarki laserowe, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Wykonawca może 

powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części 

zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie 

przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej... 

 W ogłoszeniu powinno być: Zadanie jest realizowane ramach projektu Wykorzystaj zielone światło dla 

logistyki i odnawialnych źródeł energii - kształć się zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Oś 

Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - działanie 9.2. Podniesienie 

atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z jego rozmieszczeniem, instalacją, uruchomieniem oraz dostawa, udzielenie licencji, 

instalacja i wdrożenie oprogramowania w ramach realizacji projektu. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

uruchomienie przedmiotu zamówienia w środowisku informatycznym Zamawiającego. Zamawiający 

wymaga przeprowadzenia szkolenia/warsztatów z obsługi sprzętu dla wyznaczonych osób - pracowników 

Zamawiającego. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań: 1. Dostawa, 

rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie laptopów z oprogramowaniem w budynku Zamawiającego, 2. 

Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie projektorów multimedialnych, 3. Dostawa, 

rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie zestawów komputerowych, 4. Dostawa i instalacja ręcznego 

laserowego czytnika kodów, 5. Dostawa i instalacja bezprzewodowego laserowego czytnika kodów 

(laserowy), 6. Dostawa, instalacja przewodowego laserowego czytnika kodów (diodowy), 7. Dostawa 

kolektora danych, 8. Dostawa drukarki etykiet, 9. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie tablicy 

interaktywnej (z systemem mocowania), 10. Dostawa radioodtwarzaczy CD, 11. Dostawa, rozmieszczenie, 

instalacja i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego, 12. Dostawa programów do wystawiania listów 

przewozowych, 13. Dostawa oprogramowania magazynowego - 5 różnych programów 14. Dostawa 

programu do planowania tras. Dostarczony sprzęt musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. Do 

oferty należy dołączyć dla wszystkich oferowanych urządzeń opis oferowanych urządzeń potwierdzający 

spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego. Informacje o nazwie 

producenta, nazwie modelu oraz numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku 

gdy producent nie nadaje urządzeniom powyższych nazw ani numeru katalogowego dla produkowanych 

urządzeń, wówczas Wykonawca dołączy oświadczenie iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw. 

Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania którego dotyczy. Dostarczony sprzęt musi spełniać 

następujące warunki: a) posiadają deklaracje CE, b) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, c) 

w przypadku komputerów przenośnych - spełniają wymogi normy Energy Star 5.0, d) dostarczone 

urządzenia muszą być fabrycznie nowe, niepowystawowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, e) 

posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim, f) posiadają 

okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

pochodzić z legalnego źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i 

świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

żądania potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta. Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach przedmiotu zamówienia dostarczyć Zamawiającemu naklejki na sprzęt w ilości 

po 2 sztuki na każdą sztukę sprzętu, urządzenia. W zależności od wielkości sprzętu należy dobrać 

odpowiednią wielkość naklejki. Naklejka musi być czytelna. Dostępne formaty naklejek - etykiet 

samoprzylepnych na arkuszach A4, do drukarek laserowych lub atramentowych: - 97 x 42,3 mm - 70 x 37 

mm - 52,5 x 21,2 mm Obowiązujący wzór naklejki - naklejka powinna być kolorowa oraz zawierać treść 

wskazaną - wzór zamieszczony w SIWZ. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w 

Załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac 

związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2) Ustawy. 

Oznaczenie wg CPV: 30213100-6 komputery przenośne, 30213300-8 komputery biurkowe, 30232110-8 

drukarki laserowe, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Wykonawca może 

powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części 

zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 

ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie 

przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej... 

 

 
 
 
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 95544 – 2014 zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 20.03.2014 r. 

 


