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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
93057654000000
ul. Wojrowicka 58
Wrocław
54-436
Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Mandat
E-mail: Bogumila.Mandat@wroclawskaedukacja.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych
(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia
muszą posiadać Menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny
RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym
zawodową – ZIT WrOFt.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/01/2020
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http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0031oe6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-171127
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 239-586016
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/12/2019

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: II.2.4
Część nr: Notebooki z oprogramowaniem oraz Gogle VR Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych
(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. urządzeń, na które składają się notebooki (jako urządzeń
generujących obraz wraz z oprogramowaniem) oraz Google VR współpracujące z oprogramowaniem i
notebookiem, pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie.
Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny
oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające współpracę z oferowanymi okularami Google VR. Zamawiający
wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej
na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat.
Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja
językowa.
Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie
wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie
Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie
komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i
potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania
i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta
oprogramowania jako elementu procedury odbioru.
Oferowane Google VR także muszą pochodzić od jednego producenta.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie
nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. urządzeń, na które składają się notebooki (jako
urządzeń generujących obraz wraz z oprogramowaniem) oraz gogle VR współpracujące z oprogramowaniem i
notebookiem, pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie.
Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny
oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające współpracę z oferowanymi okularami gogle VR. Zamawiający
wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej
na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat.
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Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja
językowa.
Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie
wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie
Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie
komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i
potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania
i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta
oprogramowania jako elementu procedury odbioru.
Oferowane gogle VR także muszą pochodzić od jednego producenta.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 24/01/2020
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W opisie - Notebooki z oprogramowaniem oraz Gogle VR Część nr: 3 - uległo zmianie słowo Gogle na słowo
gogle


