
Numer ogłoszenia: 156075 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151125 - 2014 data 11.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. lubelskie, tel.

81 473 14 00, fax. 81 473 14 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4..

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji

obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych i stacja

programistyczna. Skład zestawu: Komputer przenośny typu notebook, drukarka laserowa

monochromatyczna A4, kolorowa drukarka laserowa A4. Okres gwarancji: a) zestaw komputerowy - 5

lat od daty protokołu odbioru po dostawie, b) drukarka laserowa A4 - 2 lata gwarancji od daty protokołu

odbioru po dostawie, c) drukarka laserowa A4 do druku kolorowego i monochromatycznego - 4 lata

gwarancji od daty protokołu odbioru po dostawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

załącznik Nr 7 Specyfikacja Techniczna Nr 11002-18.00 Zakres dostawy obejmuje: 1. komputer

przenośny z systemem operacyjnym, 2. drukarka laserowa A4 do druku kolorowego i

monochromatycznego, 3. drukarka laserowa A4 do druku monochromatycznego, 4. odpowiednie

narzędzie/oprogramowanie, 5. instrukcje obsługi użytkownika w języku polskim dla każdego z

oferowanych urządzeń, 6. karty gwarancyjne w języku polskim, dla każdego z oferowanych urządzeń, 7.

deklaracja zgodności WE w języku polskim dla każdego z oferowanych urządzeń, 8. certyfikat

autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z

oferowanym sprzętem dla każdego z oferowanych urządzeń. Zakres oferty technicznej: 1. potwierdzenie

oferty technicznej z zakresem i wymaganiami Specyfikacji, 2. podanie producenta, modelu i symbolu

oferowanych urządzeń, 3. podstawowy opis oferowanych urządzeń ze specyfikacją parametrów i funkcji.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w

dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w

szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia

powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać

certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą

normy europejskie lub aprobatą techniczną..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania

komputerowego. Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna

baza danych i stacja programistyczna. Skład zestawu: Komputer przenośny typu notebook, drukarka

laserowa monochromatyczna A4, kolorowa drukarka laserowa A4. Okres gwarancji: a) zestaw

komputerowy - 5 lat od daty protokołu odbioru po dostawie, b) drukarka laserowa A4 - 3 lata gwarancji

od daty protokołu odbioru po dostawie, c) drukarka laserowa A4 do druku kolorowego i

monochromatycznego - 3 lata gwarancji od daty protokołu odbioru po dostawie. Szczegółowy opis



przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 7 Specyfikacja Techniczna Nr 11002-18.00 Zakres dostawy

obejmuje: 1. komputer przenośny z systemem operacyjnym, 2. drukarka laserowa A4 do druku

kolorowego i monochromatycznego, 3. drukarka laserowa A4 do druku monochromatycznego, 4.

odpowiednie narzędzie/oprogramowanie, 5. instrukcje obsługi użytkownika w języku polskim dla każdego

z oferowanych urządzeń, 6. karty gwarancyjne w języku polskim, dla każdego z oferowanych urządzeń,

7. deklaracja zgodności WE w języku polskim dla każdego z oferowanych urządzeń, 8. certyfikat

autoryzacyjny serwisu w zakresie prac serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych związanych z

oferowanym sprzętem dla każdego z oferowanych urządzeń. Zakres oferty technicznej: 1. potwierdzenie

oferty technicznej z zakresem i wymaganiami Specyfikacji, 2. podanie producenta, modelu i symbolu

oferowanych urządzeń, 3. podstawowy opis oferowanych urządzeń ze specyfikacją parametrów i funkcji.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w

dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami a w

szczególności z zachowaniem Polskich Norm, przenoszących normy europejskie lub norm innych państw

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia

powinien odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, oraz posiadać

certyfikaty bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą

normy europejskie lub aprobatą techniczną..


