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Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 503680-N-2020

Data: 17-01-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10007730100000, ul.

Wólczańska  17, 90-731  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48426649100, e-mail

zamowienia@lsi.lodz.pl, faks +48426649102.

Adres strony internetowej (url): www.bip.lsi.net.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: dla komputera stacjonarnego: 1) Wymagane jest podanie modelu, symbolu

oraz producenta komputera 2) Certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego,

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym

systemem operacyjnym 3) Certyfikat ISO9001 oraz 50001 dla producenta sprzętu 4) Deklaracja

zgodności CE 5) Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony

www.tcocertified.com 6) Oświadczenie producenta jednostki potwierdzające spełnienie

kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji

substancji niebezpiecznych 7) Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej

mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji
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obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie 22 dB 8) Dokument

potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2015 na świadczenie usług

serwisowych oraz posiada autoryzację producenta komputera, 9) Oświadczenie producenta

komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub

firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 10)

Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii

dysk twardy pozostanie u Zamawiającego 11) Link do strony z dostępem do najnowszych

sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera 12)

Podać nazwę oprogramowania producenta do zarządzania komputerem dla stacji roboczej – 11

sztuk: 1) Wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera 2) wydruk ze

strony: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, potwierdzający osiągnięcie w teście

PassMark Performance Test G3D Rating wynik minimum 4400 punktów 3) Certyfikat

producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę

oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym 4) Certyfikat

ISO9001:2015 dla producenta sprzętu 5) Deklaracja zgodności CE 6) Oświadczenie

producenta jednostki potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności

z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 7) Certyfikat

TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com 8)

Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO

7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej

(IDLE) wynosi maksymalnie 24 dB 9) Dokument potwierdzający, że Firma serwisująca

posiada ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzację

producenta komputera, 10) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie

wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na

siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 11) Oświadczenie podmiotu realizującego

serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku awarii dysk twardy pozostanie u

Zamawiającego, 12) Link do strony z dostępem do najnowszych sterowników i uaktualnień na

stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej

producenta numeru seryjnego lub modelu komputera, 13) Podać nazwę oprogramowania

producenta do zarządzania komputerem dla stacji projektowej – 1 sztuki 1) Wymagane jest

podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera 2) wydruk ze strony:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, potwierdzający osiągnięcie w teście
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PassMark Performance Test G3D Rating wynik minimum 4400 punktów 3) Certyfikat

producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę

oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym 4) Certyfikat

ISO9001:2015 dla producenta sprzętu 5) Deklaracja zgodności CE 6) Oświadczenie

producenta jednostki potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym

zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 7)

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony

www.tcocertified.com 8) Oświadczenie producenta, że głośność jednostki centralnej

mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji

obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosi maksymalnie 24 dB 9) Dokument

potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2015 na świadczenie usług

serwisowych oraz posiada autoryzację producenta komputera, 10) Oświadczenie producenta

komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta

lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 11)

Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku

awarii dysk twardy pozostanie u Zamawiającego 12) Link do strony z dostępem do

najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez

podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu

komputera 13) Podać nazwę oprogramowania producenta do zarządzania komputerem dla

monitora – 32 sztuk: 1) Dokument potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001:

2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta, 2)

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków

gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania

związane z serwisem, 3) Oświadczenie producenta monitora o gwarancji wymiany w

przypadku wystąpienia przynajmniej jednego martwego piksela. dla serwera backup’u - 1

sztuki 1) Wydruk ze strony potwierdzający osiągnięcie dla oferowanego modelu serwera

wyniku min. 71 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie

www.spec.org dla dwóch procesorów, 2) Certyfikat potwierdzający wyprodukowanie

serwera z norma ISO-9001:2008 oraz ISO-14001, 3) Deklaracja zgodności CE, 4)

Dokument potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie

usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta serwera, 5) Oświadczenie

producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta

lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, 6)
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Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu, że w przypadku

awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Dla komputera stacjonarnego: 1) Wymagane jest podanie

modelu, symbolu oraz producenta komputera 2)Certyfikat producenta oferowanego

systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli

komputerów z oferowanym systemem operacyjnym 3) Certyfikat ISO9001 oraz 50001

dla producenta sprzętu 4) Deklaracja zgodności CE 5) Certyfikat TCO dla oferowanego

modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com 6) Dokument potwierdzający,

że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz

posiada autoryzację producenta komputera, 7) Link do strony z dostępem do

najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany

poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub

modelu komputera 8) Podać nazwę oprogramowania producenta do zarządzania

komputerem 2. dla stacji roboczej – 11 sztuk: 1) Wymagane jest podanie modelu,

symbolu oraz producenta komputera 2) wydruk ze strony:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, potwierdzający osiągnięcie w teście

PassMark Performance Test G3D Rating wynik minimum 4400 punktów 3) Certyfikat

producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę

oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym 4) Certyfikat

ISO9001:2015 dla producenta sprzętu 5) Deklaracja zgodności CE 6) Certyfikat TCO dla

oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com 7) Dokument

potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2015 na świadczenie usług

serwisowych oraz posiada autoryzację producenta komputera, 8) Link do strony z

dostępem do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru

seryjnego lub modelu komputera, 9) Podać nazwę oprogramowania producenta do

zarządzania komputerem 3. dla stacji projektowej – 1 sztuki 1) Wymagane jest podanie

modelu, symbolu oraz producenta komputera 2) wydruk ze strony:

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, potwierdzający osiągnięcie w teście

PassMark Performance Test G3D Rating wynik minimum 4400 punktów 3) Certyfikat

producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę

oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym 4)Certyfikat

ISO9001:2015 dla producenta sprzętu 5)Deklaracja zgodności CE 6)Certyfikat TCO dla
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oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com 7)Dokument

potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2015 na świadczenie usług

serwisowych oraz posiada autoryzację producenta komputera, 8)Link do strony z

dostępem do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu

realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru

seryjnego lub modelu komputera 9)Podać nazwę oprogramowania producenta do

zarządzania komputerem 4. dla monitora – 32 sztuk: 1)Dokument potwierdzający, że

Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych oraz

posiada autoryzacje producenta, 5. dla serwera backup’u - 1 sztuki 1) Wydruk ze

strony potwierdzający osiągnięcie dla oferowanego modelu serwera wyniku min. 71

punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla

dwóch procesorów, 2) Certyfikat potwierdzający wyprodukowanie serwera z norma

ISO-9001:2008 oraz ISO-14001, 3) Deklaracja zgodności CE, 4) Dokument

potwierdzający, że Firma serwisująca posiada ISO 9001: 2008 na świadczenie usług

serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta serwera.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2).

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

postępowaniu: Data: 2020-02-03, godzina: 11:30

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-04, godzina: 11:30
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