
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 264892-2015 z dnia 2015-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum 

Wojska Polskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do 

SIWZ - parametry techniczne zamawianego sprzętu. 2. Przedmiot... 

Termin składania ofert: 2015-10-14  

 

Numer ogłoszenia: 148645 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 264892 - 2015 data 07.10.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 6295271, 72, fax. 022 6295273. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5). 

 W ogłoszeniu jest: W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia 

dokumentów zawierających parametry techniczne oferowanego sprzętu oraz 

następujące dokumenty: (a)dotyczące Stacji roboczej, o której mowa w poz. 1 

załącznika nr 2 i 3 do SIWZ: - potwierdzające, że procesor zapewnia wydajność 

oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy 

procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu 

PassMark o wartości minimum 6,910 punktów w teście PassMark CPU Mark; - 

potwierdzające, że oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem 

operacyjnym Windows 7 - wydruk ze strony Microsoft WHCL; - deklaracja zgodności 

CE; - potwierdzające spełnienie przez oferowany sprzęt kryteriów środowiskowych, w 

tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 

niebezpiecznych (w postaci oświadczenia producenta jednostki); -potwierdzające, że 

firma serwisująca mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, posiada 

certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych; (b)dotyczące Laptopa, o 

którym mowa w poz. 2 załącznika nr 2 i 3 do SIWZ: -potwierdzające, że procesor 

zapewnia osiągnięcie w teście PassMark CPU Mark wyniku min. 3550 punktów; -

potwierdzające, że producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001:2000; -deklaracja 

zgodności CE; -potwierdzające, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 

9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta 

komputera. 

 W ogłoszeniu powinno być: W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają 

wymagania określone przez zamawiającego wykonawcy są zobowiązani do 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=264892&rok=2015-10-07


przedłożenia dokumentów zawierających parametry techniczne oferowanego sprzętu 

oraz następujące dokumenty: (a)dotyczące Stacji roboczej, o której mowa w poz. 1 

załącznika nr 2 i 3 do SIWZ: - potwierdzające, że procesor zapewnia wydajność 

oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy 

procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu 

PassMark o wartości minimum 6,910 punktów w teście PassMark CPU Mark; - 

potwierdzające, że oferowane modele komputerów posiadają certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem 

operacyjnym Windows 7 - wydruk ze strony Microsoft WHCL; - deklaracja zgodności 

CE; - potwierdzające spełnienie przez oferowany sprzęt kryteriów środowiskowych, w 

tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 

niebezpiecznych (w postaci oświadczenia producenta jednostki); -potwierdzające, że 

firma serwisująca mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, posiada 

certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych; (b)dotyczące Laptopa, o 

którym mowa w poz. 2 załącznika nr 2 i 3 do SIWZ: -potwierdzające, że procesor 

zapewnia osiągnięcie w teście PassMark CPU Mark wyniku min. 3550 punktów; -

potwierdzające, że producent sprzętu posiada Certyfikat ISO 9001:2008; -deklaracja 

zgodności CE; -potwierdzające, że firma serwisująca posiada certyfikat ISO 

9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta 

komputera. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

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

postępowaniu lub ofert: 14.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Kancelaria Jawna -

parter w części biurowej. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 16.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Kancelaria Jawna -

parter w części biurowej. 

 

 


