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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: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni szkolnych: Część 1 - Dostawa

wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych 1) Tablica interaktywna – 6 kompletów, 2) Laptop dla

nauczyciela – 6 kompletów, 3) Projektor krótkoogniskowy – 6 kompletów, 4) Głośniki – 6 kompletów, 5)

Okablowanie – 6 kompletów, 6) Uchwyt ścienny – 3 komplety, 7) Wizualizer – 3 komplety, 8) Laptop dla

ucznia – 36 kompletów, 9) Oprogramowanie do zarządzania pracownią – 3 komplety, 10) Router

bezprzewodowy – 3 komplety, 11) Szafa na laptopy – 3 komplety, 12) Podstawa jezdna do tablicy – 3

komplety, 13) Drukarka 3D – 3 komplety, 14) Skaner 3D – 3 komplety, 15) Długopis 3D – 3 komplety, 16)

APARAT EEG BIOFEEDBACK 4 KANAŁOWY – 3 komplety, Część 2 - Dostawa wyposażenia

edukacyjnego pracowni szkolnych 1) Mikroskop – 12 kompletów, 2) Waga laboratoryjna – 12 kompletów,

3) Miernik wilgotności – 12 kompletów, 4) Miernik natężenia światła – 12 kompletów, 5) Miernik dźwięku

– 12 kompletów, 6) Miernik przepływu powietrza – 12 kompletów, 7) Miernik natężenia prądu – 12
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kompletów, 8) Miernik PH – 12 kompletów, 9) Miernik ciśnienia – 12 kompletów, 10) Miernik po

pomiaru sił – 12 kompletów, 11) Miernik do pomiaru mocy – 12 kompletów, 12) Miernik do pomiaru

napięcia elektrycznego – 12 kompletów, 13) Miernik do pomiaru temperatur – 12 kompletów, 14) Zestaw

do preparacji – 12 kompletów, 15) Zestaw szkła lab. – 12 kompletów, 16) Zestaw odczynników

chemicznych – 12 kompletów, 17) Zestaw do budowy szkieletów brył – 12 kompletów, 18) Zestaw do

budowy struktur chem. – 12 kompletów, 19) Kalkulator – 12 kompletów, 20) Stoper – 12 kompletów, 21)

Taśmy miernicze. – 12 kompletów, 22) Filament. – 42 komplety, 23) Zestaw do robotyki kl.4-6. – 18

kompletów, 24) Zestaw do robotyki kl.7-8. – 18 kompletów, Dostarczone wyposażenie zostanie

przekazane nieodpłatnie do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Niedzborzu i

Strzegowie. 2. Szczegółowe minimalne parametry wyposażenia podano w załączniku Nr 2 –

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania w zakresie innych cech: - dostarczone

wyposażenie ma być fabrycznie nowy i w pełni sprawny, - dostarczony wyposażenie musi posiadać

stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa, - do oferowanego wyposażenia należy

załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli

dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na

język polski. - w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane przez

Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi technicznej, -

Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia wyposażenie do momentu jego przekazania

Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy wyposażenia. 2. Zamawiający nie

przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu

zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy

pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez

konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29

ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków

towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/

zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio

wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp

zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako

wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla

niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 4. Podobna zasada obowiązuje w

przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o

których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie

równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane

przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w
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składanej ofercie. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo

wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie

wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 7. Wykazanie, że

oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi

nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów

i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni

szkolnych: Część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych 1) Tablica

interaktywna – 6 kompletów, 2) Laptop dla nauczyciela – 6 kompletów, 3) Projektor krótkoogniskowy

– 6 kompletów, 4) Głośniki – 6 kompletów, 5) Okablowanie – 6 kompletów, 6) Uchwyt ścienny – 3

komplety, 7) Wizualizer – 3 komplety, 8) Laptop dla ucznia – 36 kompletów, 9) Oprogramowanie do

zarządzania pracownią – 3 komplety, 10) Router bezprzewodowy – 3 komplety, 11) Szafa na laptopy –

3 komplety, 12) Podstawa jezdna do tablicy – 3 komplety, 13) Drukarka 3D – 3 komplety, 14) Skaner

3D – 3 komplety, 15) Długopis 3D – 3 komplety, 16) APARAT EEG BIOFEEDBACK 4 KANAŁOWY

– 3 komplety, 17) Filament – 42 komplety, Część 2 - Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni

szkolnych 1) Mikroskop – 12 kompletów, 2) Waga laboratoryjna – 12 kompletów, 3) Miernik

wilgotności – 12 kompletów, 4) Miernik natężenia światła – 12 kompletów, 5) Miernik dźwięku – 12

kompletów, 6) Miernik przepływu powietrza – 12 kompletów, 7) Miernik natężenia prądu – 12

kompletów, 8) Miernik PH – 12 kompletów, 9) Miernik ciśnienia – 12 kompletów, 10) Miernik po

pomiaru sił – 12 kompletów, 11) Miernik do pomiaru mocy – 12 kompletów, 12) Miernik do pomiaru

napięcia elektrycznego – 12 kompletów, 13) Miernik do pomiaru temperatur – 12 kompletów, 14)

Zestaw do preparacji – 12 kompletów, 15) Zestaw szkła lab. – 12 kompletów, 16) Zestaw odczynników

chemicznych – 12 kompletów, 17) Zestaw do budowy szkieletów brył – 12 kompletów, 18) Zestaw do

budowy struktur chem. – 12 kompletów, 19) Kalkulator – 12 kompletów, 20) Stoper – 12 kompletów,

21) Taśmy miernicze. – 12 kompletów, 22) Zestaw do robotyki kl.4-6. – 18 kompletów, 23) Zestaw do

robotyki kl.7-8. – 18 kompletów, Dostarczone wyposażenie zostanie przekazane nieodpłatnie do

placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Niedzborzu i Strzegowie. Wykonawca

dokona montażu i instalacji urządzeń, które tego wymagają w szczególności tablic, projektorów,

routerów etc. 2. Szczegółowe minimalne parametry wyposażenia podano w załączniku Nr 2 –

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania w zakresie innych cech: - dostarczone

wyposażenie ma być fabrycznie nowy i w pełni sprawny, - dostarczony wyposażenie musi posiadać

stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa, - do oferowanego wyposażenia należy

załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli

dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie
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na język polski. - w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane

przez Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi

technicznej, - Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia wyposażenie do momentu jego

przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy wyposażenia. 2.

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Jeżeli w

opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki

towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis

przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł

lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego

Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia,

że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się

Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie

treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ zamawiający

sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane

pod uwagę przy ocenie. 4. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu

zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2

i ust. 3 ustawy pzp. 5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu

zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o

parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez

zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej

ofercie. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w

ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania

określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 7. Wykazanie, że oferowane przez

Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w

złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i

urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.
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