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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 575651-N-2019

Data: 18/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych , Krajowy numer identyfikacyjny 27610400000000, ul.

Minorytów  3, 45-017  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 539 216, e-mail

e.przybylska@cmjw.pl, faks 774 539 216.

Adres strony internetowej (url): http://cmjw.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz

wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. 2. Przedmiot

zamówienia został podzielony na cztery części, w tym: 1) Część I - Dostawa sprzętu

komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach realizacji projektu RPO:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych (1 komputera

przenośnego (notebook) z torbą, myszką bezprzewodową, 6 dysków zewnętrznych przenośnych,

1 skanera płaskiego A4, 1 skanera płaskiego A3, 14 zasilaczy awaryjnych UPS, 14 zestawów

komputerowych w tym: komputer, monitor, myszka bezprzewodowa, klawiatura

bezprzewodowa (13+1), 15 szt. licencji na pakiet biurowy (Microsoft Office 2019 MOLP lub

równoważnych), 1 szt. licencji na program do edycji spectrum fal dźwiękowych (np. typu
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SpectraLayers Pro 5 lub równoważna), 1 szt. licencji na program do tworzenia stron

internetowych (np. typu WebSite X5 Professional 14 PL BOX lub równoważna), 2 drukarek

laserowych monochromatycznych, 1 drukarki laserowej monochromatycznej, 1 urządzenia

wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego, 2 routerów WiFi, 1 switcha, 14

odtwarzaczy mp4 ze słuchawkami nausznymi bezprzewodowymi, 1 drukarki laserowej

kolorowej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.1

do SIWZ. 2) Część II - Dostawa i instalacja 4 szt. licencji na program do ewidencji zbiorów

muzealnych w ramach realizacji projektu RPO: Dostawa i instalacja 4 szt. licencji na program

do ewidencji zbiorów muzealnych (Musnet Niebieski - stanowiska klienckie lub

równoważny). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr.

1.2 do SIWZ. 3) Część III - Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i

prawnych: Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych (4

zestawów komputerowych w tym: komputer, monitor, myszka bezprzewodowa, klawiatura

bezprzewodowa), 2 komputerów przenośnych (notebook) z torbą, myszką bezprzewodową, 1

przełącznika zarządzalnego, 5 dysków zewnętrznych przenośnych do wykonywania kopii

zapasowych, 3 dysków zewnętrznych przenośnych do wykonywania kopii zapasowych, 1

drukarki atramentowej kolorowej z możliwością nadruku na płytach CD/DVD, 1 szafy

serwerowej z wyposażaniem (2 x Patch Panel, 2 x organizer kabli, kable sieciowe, zasilacz

awaryjny, 2 x listwy zasilające), 2 monitorów, 8 szt. licencji na pakiet biurowy (Microsoft

Office 2019 MOLP lub równoważnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej

części, zawiera załącznik nr. 1.3 do SIWZ 4) Część IV - Dostawa 1 macierzy dyskowej wraz z

instalacją: Dostawa 1 macierzy dyskowej wraz z instalacją (rozbudowa istniejącego serwera

Muzeum) składającej się z dwóch serwerów NAS, jednego przełącznika, 10 dysków twardych

8 TB, 2 kart sieciowych 10 GbE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części,

zawiera załącznik nr. 1.4 do SIWZ 3. Opis poszczególnych części, znajdujący się w

załączniku 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że

wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi

parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 4. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie

nowy, wolny od wad technicznych, dopuszczony do obrotu i stosowania, zgodne z

wymaganiami określonymi w SIWZ. 5. Dostawa musi zostać zrealizowana w dniach pracy

zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na koszt wykonawcy, do pomieszczeń

wskazanych przez zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
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komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych dla Centralnego Muzeum

Jeńców Wojennych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, w tym: 1)

Część I - Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych w

ramach realizacji projektu RPO: Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości

niematerialnych i prawnych (1 komputera przenośnego (notebook) z torbą, myszką

bezprzewodową, 6 dysków zewnętrznych przenośnych, 1 skanera płaskiego A4, 1 skanera

płaskiego A3, 14 zasilaczy awaryjnych UPS, 14 zestawów komputerowych w tym:

komputer, monitor, myszka bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa (13+1), 15 szt.

licencji na pakiet biurowy (Microsoft Office 2019 MOLP lub równoważnych), 1 szt.

licencji na program do edycji spectrum fal dźwiękowych (np. typu SpectraLayers Pro 5 lub

równoważna), 1 szt. licencji na program do tworzenia stron internetowych (np. typu

WebSite X5 Professional 14 PL BOX lub równoważna), 2 drukarek laserowych

monochromatycznych, 1 drukarki laserowej monochromatycznej, 1 urządzenia

wielofunkcyjnego laserowego monochromatycznego, 2 routerów WiFi, 1 switcha, 14

odtwarzaczy mp4 ze słuchawkami, 1 drukarki laserowej kolorowej, Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.1 do SIWZ. 2) Część II -

Dostawa i instalacja 4 szt. licencji na program do ewidencji zbiorów muzealnych w ramach

realizacji projektu RPO: Dostawa i instalacja 4 szt. licencji na program do ewidencji

zbiorów muzealnych (Musnet Niebieski - stanowiska klienckie lub równoważny).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.2 do SIWZ.

3) Część III - Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wartości niematerialnych i prawnych (4 zestawów

komputerowych w tym: komputer, monitor, myszka bezprzewodowa, klawiatura

bezprzewodowa), 2 komputerów przenośnych (notebook) z torbą, myszką bezprzewodową,

1 przełącznika zarządzalnego, 5 dysków zewnętrznych przenośnych do wykonywania kopii

zapasowych, 3 dysków zewnętrznych przenośnych do wykonywania kopii zapasowych, 1

drukarki atramentowej kolorowej z możliwością nadruku na płytach CD/DVD, 1 szafy

serwerowej z wyposażaniem (2 x Patch Panel, 2 x organizer kabli, kable sieciowe, zasilacz

awaryjny, 2 x listwy zasilające), 2 monitorów, 8 szt. licencji na pakiet biurowy (Microsoft

Office 2019 MOLP lub równoważnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tej

części, zawiera załącznik nr. 1.3 do SIWZ 4) Część IV - Dostawa 1 macierzy dyskowej

wraz z instalacją: Dostawa 1 macierzy dyskowej wraz z instalacją (rozbudowa istniejącego

serwera Muzeum) składającej się z dwóch serwerów NAS, jednego przełącznika, 10
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dysków twardych 8 TB, 2 kart sieciowych 10 GbE. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia w tej części, zawiera załącznik nr. 1.4 do SIWZ 3. Opis poszczególnych

części, znajdujący się w załączniku 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SIWZ zawiera minimalne

wymagania, co oznacza, że wykonawca może oferować przedmiot zamówienia

charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 4.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych, dopuszczony

do obrotu i stosowania, zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 5. Dostawa musi

zostać zrealizowana w dniach pracy zamawiającego, własnym staraniem wykonawcy i na

koszt wykonawcy, do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina 11:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina 11:00
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