Ogłoszenie nr 2022/BZP 00054999/01 z dnia 2022-02-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup dodatkowego wyposażenia do szkół w ramach projektu Kreatywna szkoła w Gminie
Mińsk Mazowiecki” w podziale na części:
1) Wyposażenie TIK.
2) Wyposażenie pracowni chemicznej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki
1.2.) Oddział zamawiającego: 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14
1.4.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
1.4.3.) Kod pocztowy: 05-300
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.4.7.) Numer telefonu: 257562500
1.4.8.) Numer faksu: 257562550
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00054999/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-11 13:11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00040305/03
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu
Przed zmianą:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że oferowany sprzęt spełnia wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1)
W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące przedmiotowe środki
dowodowe:
1 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Wydajność obliczeniowa SYSMARK 25 Overall
Rating – wynik min. 1100 pkt Test z przeprowadzonej konfiguracji.
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
2 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE
3 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Gwarancja Dokumenty potwierdzające, że firma
serwisująca posiada ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzację producenta komputera
4. Komputery przenośne Wydajność SYSMARK 25 – wynik min. 1000 pkt Test z
przeprowadzonej konfiguracji
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
5. Komputery przenośne Bateria – czas pracy min. 9h
Test BABCO MobileMark2018
6. Komputery przenośne Gwarancja producenta komputera minimum 36 miesięcy Oświadczenie
podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
7. Komputery przenośne Oprogramowanie dodatkowe Oświadczenie producenta oferowanego
komputera (lub jego przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni
kompatybilne z oferowanym sprzętem.
8. Komputery przenośne Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO 9001, 14001, 45001 dla
producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE i ROHS
Po zmianie:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że oferowany sprzęt spełnia wymagania
określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (dotyczy części 1)
W tym celu wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące przedmiotowe środki
dowodowe:
1 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Wydajność obliczeniowa SYSMARK 25 Overall
Rating – wynik min. 1100 pkt Test z przeprowadzonej konfiguracji.
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
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wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
2 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE
3 Komputery stacjonarne z oprogramowaniem Gwarancja Dokumenty potwierdzające, że firma
serwisująca posiada ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzację producenta komputera
4. Komputery przenośne Wydajność SYSMARK 25 – wynik min. 1000 pkt Test z
przeprowadzonej konfiguracji
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości
wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie
overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie
zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS ( tzn.
wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku
systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
5. Komputery przenośne Bateria – czas pracy min. 9h
Test BABCO MobileMark2018
6. Komputery przenośne Gwarancja producenta komputera minimum 36 miesięcy Oświadczenie
Wykonawcy o posiadaniu autoryzacji oraz, że serwis przeprowadzany będzie przez producenta.
7. Komputery przenośne Oprogramowanie dodatkowe Oświadczenie Wykonawcy że oferowane
oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem.
8. Komputery przenośne Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO 9001, 14001, 45001 dla
producenta sprzętu
- Deklaracja zgodności CE i ROHS
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-02-14 10:00
Po zmianie:
2022-02-16 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-02-14 11:00
Po zmianie:
2022-02-16 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
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2022-03-15
Po zmianie:
2022-03-17
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE
brak
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