Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 50464-2013 z dnia 2013-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego.
Termin składania ofert: 2013-02-19

Numer ogłoszenia: 61694 - 2013; data zamieszczenia: 14.02.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50464 - 2013 data 06.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "Attis" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3211470, fax. 022
3211406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

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

•

W ogłoszeniu jest: inne dokumenty a) wypełniony formularz asortymentowo - cenowy,
sporządzony na bazie załącznika nr 4, który zawiera szczegółową kalkulację cenową przedmiotu
zamówienia, z uwzględnieniem cen jednostkowych, wartości netto, wartości brutto; b) opis
oferowanego sprzętu przygotowany zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do siwz; c)
certyfikaty:ISO 13406-2, ISO 9241, Energy Star 5,0 - dotyczy pozycji 28 zał. nr 4 i poz.31 zał.4 .
d) certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO 14001 dla producenta sprzętu - dotyczy pozycji 31 zał. nr 4 i
poz.35 zał. nr4 oraz certyfikat ISO 9001:2000 - dotyczy pozycji 33 zał. nr 4 e) certyfikat Mikrosoft
na oferowane modele z załączonym wydrukiem ze strony WHCL- dotyczy poz.31 zał.4 oraz poz.
33 zał.4 f) oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną
akredytowana jednostkę, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779
oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego
(Work ) wynosząca 25 dB - dotyczy poz. 31. g) deklaracje CE - dotyczy poz. 31.,33,35 zał.nr4. h)
oświadczenie producenta potwierdzające spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych - dotyczy poz. 31.

oraz poz.33 zał.nr. 4. i) wydruk ze strony internetowej www.eu-energystar.org lub
www.energystar.gov potwierdzający zestaw zgodny z normą ENERGY STAR ® 5.0.-dotyczy
poz.31 zał nr4. j) oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków
gwarancyjnych firmy serwisującej, która posiada certyfikat ISO 9001:2000 oraz autoryzację
producenta przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dotyczy poz.31 ,33
oraz 35 zał.nr 4.
•

W ogłoszeniu powinno być: inne dokumenty a) wypełniony formularz asortymentowo cenowy, sporządzony na bazie załącznika nr 4, który zawiera szczegółową kalkulację cenową
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem cen jednostkowych, wartości netto, wartości brutto; b)
opis oferowanego sprzętu przygotowany zgodnie z opisem w załączniku nr 5 do siwz; c)
certyfikaty:ISO 13406-2, ISO 9241, Energy Star 5,0 - dotyczy pozycji 28 zał. nr 4 i poz.31 zał.4 .
d) certyfikaty ISO 9001:2000 i ISO 14001 dla producenta sprzętu - dotyczy pozycji 31 zał. nr 4 i
poz.35 zał. nr4 oraz certyfikat ISO 9001:2000 - dotyczy pozycji 33 zał. nr 4 e) certyfikat Mikrosoft
na oferowane modele z załączonym wydrukiem ze strony WHCL- dotyczy poz.31 zał.4 oraz poz.
33 zał.4 f) oświadczenie producenta lub wykonawcy wraz z raportem badawczym wystawionym
przez niezależną akredytowana jednostkę, że głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z
normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy
dysku twardego (Work ) wynosząca 25 dB - dotyczy poz. 31. g) deklaracje CE - dotyczy poz.
31.,33,35 zał.nr4. h) oświadczenie producenta lub wykonawcy potwierdzające spełnienia
kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji
substancji niebezpiecznych - dotyczy poz. 31. oraz poz.33 zał.nr. 4. i) wydruk ze strony
internetowej www.eu-energystar.org lub www.energystar.gov potwierdzający zestaw zgodny z
normą ENERGY STAR ® 5.0.-dotyczy poz.31 zał nr4. j) oświadczenie producenta lub
wykonawcy , że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych firmy
serwisującej, która posiada certyfikat ISO 9001:2000 oraz autoryzację producenta przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dotyczy poz.31 ,33 oraz 35 zał.nr 4.

