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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Krawczuk
Tel.:  +48 483620876/+48 483620280
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach
projektu ,,Innowacyjna szkoła - kreatywny uczeń"
Numer referencyjny: BZP.271.1.459.2019.KK

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedm. zamów. jest dostawa sprzętu komp. i multimedialnego w ramach projektu „Innowacyjna szkoła–
kreatywny uczeń”. Zamów. zostało podziel.na 10 części:Część 1: dostawa laptopów z oprogr. systemowym(6
szt).Część 2: dostawa tabletów (4 szt) oraz mobilnej pracowni tabletowej wraz z szafą ładującą (1szt).
Część 3: dostawa zest. komp. stacjon. z oprogr. systemowym (1 szt). Część 4: dostawa komputera (all –
in –one) z oprogra. systemowym (2 szt). Część 5: dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt), drukarek
laserowych (3 szt) oraz skanera (1 szt) Część 6: dostawa tablic interaktywnych (6 szt), projektorów (3
szt) oraz wizualizera (1 szt). Część 7: dostawa monitorów interaktywnych 55” (3 szt). Część 8: dostawa
Pendrive (4 szt), zestawów słuchawkowych (4 szt),głośników (1 szt). Część 9: dostawa zestawu sieci wi-fi,
przełącznika pomocniczego(1 szt) oraz przełącznika 48-portowego(1 szt). Część 10:dostawa cyfrowego aparat
fotograficznego (1szt).Szczeg.opis przedm. zamów.znaj.się w SIWZ

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bzpradom
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-110372
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 153-376489
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/08/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
VI.3) Informacje dodatkowe:
A. Informacje ogólne:
1) Ofertę wraz z załącznikami składa się wyłącznie w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w
postaci elektr. opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektr., a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP).
2) Z niniejszego postęp. wyklucza się wykonawców, których dot. przesłanki wykluczenia określone w art.24
ust.1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3) W celu wstępnego potw. spełnienia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia w formie elektr. — aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 Ustawy Pzp, w
formie JEDZ. JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i powinien być opatrzony kwalifik.
podpisem elektr. osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ
dotyczy oraz powinien zostać
przekazany Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Szczegóły dot. złożenia JEDZ drogą elektr. zawiera w
pkt XII SIWZ oraz zał. nr 3 do
SIWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamów. przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać spełnianie braku podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykon. wykazuje spełnienie war. udziału w postęp. oraz brak podstaw do wykluczenia.
5) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podst. art. 25a ust. 5 pkt 1) i 36b Ustawy Pzp,
zobowiązany jest
do złożenia JEDZ, o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ,dot. tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich
wypełnionych.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376489-2019:TEXT:PL:HTML
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6) W celu potw. okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie
wymagał złożenia ośw. i dok. wym. w § 5 pkt 1-6 i 9 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. ws. rodzajów
dokumentów,jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postęp. o udziel. zamówienia (Dz.U.z 2016 r., poz.1126 z poźn. zm.).
B. Inne dokumenty:
1) Ośw. o przynależ. lub braku przynależ. do tej samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy
Pzp.
2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
3) W przyp. podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomoc., o którym mowa w art. 23
ust. 2 ustawy Pzp.
4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza teryt. RP, zamiast dok. określonych w pkt B
Zamawiający będzie wymagał dok. o których mowa w § 7 i § 8 rozp. Min.Rozwoju z dnia 26.7.2016 r.
ws.rodz.dok., jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.)
C. Informacje dotyczące oceny procesora:
1) W przypadku części 1, 2, 3 i 4 zamówienia Zamawiający dokona oceny zaoferowanego procesora na
podstawie wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku testu z ww. strony. Zamawiający
samodzielnie dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych z tej strony, według stanu na dzień składania
ofert.
D. Dotyczy części 1, 3 i 4 zamówienia:
W celu potwierdzenia przez wykonawcę, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego, Wykonawca musi złożyć na wezwanie
Zamawiającego następujące dokumenty — dotyczy części 1, 3 i 4 zamówienia (w przypadku zaoferowania
produktu równoważnego — dotyczy systemu operacyjnego):
1. dokumentację oprogramowania z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami potwierdzającymi spełnianie
przez zaoferowane oprogramowanie opisanych w SIWZ wymagań,
2. zestawieni opisanych wymagań wraz ze wskazaniem miejsc w dokumentacji oprogramowania (numery
stron), w których znajduje się potwierdzenie speł. tych wymaga
Powinno być:
VI.3) Info. dodatkowe: A. Info. ogólne:1) Ofertę wraz z zał. składa się wyłącznie w postaci elektr i opatruje się
kwalif. podpii. elektroni. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci
elektr. opatrzonej kwalifi. podpisem elektr., a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP). 2) Z niniejszego postęp. wyklucza się wykonawców, których dot. przesłanki
wykl określone w art.24ust.1pkt 12–23 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.3) W celu wstęp. potw. spełnienia braku
podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektr. — aktualnego na dzień
składania ofert oświad. o którym mowa w art. 25a ust.1 Ustawy Pzp, wformie JEDZ.JEDZ może być przekaz.
wyłącznie w postaci elektr. i powinien być opatrzony kwalifik. podp. elektr. osoby upraw.do złożenia takiego
oświad.w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powi. zostać przekaz. Zamaw. zgodnie z zapisami
SIWZ w taki sposób, aby dok. ten dotarł do Zamaw. przed upływem terminu skła.ofert. Szczeg.dot.złożenia
JEDZ drogą elektr. zawiera w pkt XII SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ.4) W przypadku wspól. ubiegania się o
zamów. przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykona. wspólnie ubieg. się o zamów.. JEDZ ma wstępnie
potwierdzać speł. braku podstaw wykl. w zakresie, w którym każdy z wykon. wykazuje speł. war. udziału
w postęp. oraz brak podstaw do wykluczenia.5) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykona. części
zamów.podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podst.

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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art. 25aust.5pkt1) i 36bUstawyPzp,zobowi. estdo złożenia JEDZ, o którym mowa w pkt XII.1 SIWZ,dot.
tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich wypełnionych.6) W celu potw. okolicz., o których mowa
wart.25ust1pkt3ustaw Pzp, Zamawi. będzie wymagał złoż.ośw.idok. wym. w § 5 pkt 1-6 i 9 rozp.Min.Rozwojuz
dnia 26.7.2016 r. ws. rodzajów dokum.,jakich może żądać zamawi. od wykon. w postęp. o udziel. zam.
(Dz.U.z 2016 r., poz.1126 z poźn. zm.).B.Inne dokumenty:1)Ośw. o przynależ. lub braku przynależ. do tej
samej grupy kapit., o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp.2) Pełnomo. w sytuacji, gdy wykonawca
składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.3) W przyp. podmiotów występujących wspólnie (powołanie
konsorcjum) pełnomoc.o którym mowa w art. 23ust. 2ustawy Pzp.4) Jeżeli wykon. ma siedzibę lub miejsce
zam. poza teryt. RP, zamiast dok. określonych w pkt B Zamaw. będzie wymagał dok. o których mowa w § 7
i § 8 rozp. Min.Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. ws.rodz.dok., jakich może żądać zam. od wykonawcy w postęp.
o udzielenie zam.(Dz.U. z 2016 r., poz.1126 z późn. zm.)C. Informacje dotyczące oceny procesora i karty
graficznej:1) W przypa. części 1, 2, 3 i 4 zamów.Zamawi.dokona oceny zaoferowanego procesora na podstawie
wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.Zamawiający nie
wymaga od Wykonawców przedłożenia wydruku wyniku testu z ww. strony. Zamawiający samodzielnie
dokona weryfikacji na podstawie danych pobranych z tej strony, według stanu na dzień składania ofert.2) W
przyp. części 1zamów. w zakr.LAPTOPA zw..dalej w SIWZ LAPTOP NR 1, Zam. dokona oceny zaoferowanej
karty.graf. na podst. wyniku testu Passmark CPU Mark ze strony:http://www.videocardbenchmark.net/
cpu_list.Zam. nie wymaga od Wykon. przedł.wydruku wyniku testu z w/w st Zam. samodzi. dokona weryf. na
pods.danych pobr.z tej str.wedł. stan na dzień skład. ofert. D.Dotyczy części 1, 3 i 4 zamów. W celu potwier.
przez wykon., że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca msi
złożyć na wezw.Zamawi. następujące doku. — dot.części 1, 3 i 4 zam.(w przypadku zaoferowania produktu
równoważnego — dot. systemu operacy.):1. dok.. oprogra. z zaznaczonymi odpowiednimi fragmentami
potwierdzającymi spełnianie przez zaofer. oprog. opis. w SIWZ wymagań,2. zestawi.opis.wymagań wraz ze
wskazaniem miejsc w dok.oprogr. (nr. str.), w których znajduje się potwierdz. speł. tych wymaga.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.Zamawiaj
http://www.videocardbenchmark.net/cpu_list.Zam
http://www.videocardbenchmark.net/cpu_list.Zam

