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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 550706-N-2018  

Data: 26/04/2018  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Teatr Wielki - Opera Narodowa, Krajowy numer identyfikacyjny 01305502800000, ul. Plac 

Teatralny 1, 00-950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6920200, e-mail 

eczyczuk@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.  

Adres strony internetowej (url): www.teatrwielki.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: Załącznik I - Część nr:1 Nazwa: Dostawa komputerów przenośnych, 

komputerów stacjonarnych typu all-in-one, monitorów komputerowych oraz macierzy 

dyskowej.  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest:  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych (typ 1 – 10 sztuk) (typ 2 

– 2 sztuki), komputerów stacjonarnych typu all-in-one (20 sztuk), monitorów 

komputerowych (typ 1 – 4 sztuki) (typ 2 – 2 sztuki) oraz macierzy dyskowej (1 sztuka).  

2. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe i w żaden 

sposób nieużywane (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń 

poekspozycyjnych, powystawowych, podemonstracyjnych itp.).  

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać deklarację 

zgodności CE.  

4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi 

w języku polskim oraz dokumenty (karty, itp.) gwarancyjne.  

5. Komputery przenośne (typu 1) i (typu 2) oraz komputery stacjonarne typu all-in-one muszą 

mieć zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu, pozwalający na uruchomienie i eksploatację bez instalowania żadnych 

dodatkowych emulatorów oprogramowania lub środowisk uruchomieniowych (np. maszyn 

wirtualnych) użytkowanego u Zamawiającego oprogramowania, w tym: programów FK i HR 

firmy Asseco Business Solutions Sp. z o.o., MicrosoftOffice365, a także oprogramowania 

komercyjnego Norma Pro oraz Adobe Photoshop. 



6. Wykonawca udzieli:  

a) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta, która będzie świadczona na miejscu 

u Zamawiającego z czasem naprawy nie dłuższym niż następny dzień roboczy po 

zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), na komputery przenośne (typ 1),  

b) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta, która będzie świadczona na miejscu 

u Zamawiającego z czasem naprawy nie dłuższym niż następny dzień roboczy po 

zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), na komputery przenośne (typ 2),  

c) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na monitory komputerowe (typ 1)  

d) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na monitory komputerowe (typ 2)  

e) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta, która będzie świadczona na miejscu 

u Zamawiającego z czasem naprawy nie dłuższym niż następny dzień roboczy po 

zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), na komputery stacjonarne typu all-in-one,  

f) co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na macierz dyskową.  

7. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta przez cały okres gwarancji.  

8. Wykonawca w kolumnie 2 (w miejscach wykropkowanych tabeli Formularza cenowego) 

powinien podać nazwę, typ, producenta oferowanego urządzenia oraz w kolumnie pn. 

Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie 

spełnia) lub czy urządzenie posiada daną funkcjonalność (TAK/NIE) albo wpisać konkretną 

wartość liczbową danego parametru, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane.  

9. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać parametry spełniające 

wymagania wskazane w tabeli Formularza cenowego.  

10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 6a do 

SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być:  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych (typ 1 – 10 sztuk) (typ 2 

– 2 sztuki), komputerów stacjonarnych typu all-in-one (20 sztuk), monitorów 

komputerowych (typ 1 – 4 sztuki) (typ 2 – 2 sztuki) oraz macierzy dyskowej (1 sztuka).  

2. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe i w żaden 

sposób nieużywane (Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzeń 

poekspozycyjnych, powystawowych, podemonstracyjnych itp.).  

3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać deklarację 

zgodności CE.  

4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi 

w języku polskim oraz dokumenty (karty, itp.) gwarancyjne.  

5. Komputery przenośne (typu 1) i (typu 2) oraz komputery stacjonarne typu all-in-one muszą 

mieć zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu, pozwalający na uruchomienie i eksploatację bez instalowania żadnych 

dodatkowych emulatorów oprogramowania lub środowisk uruchomieniowych (np. maszyn 

wirtualnych) użytkowanego u Zamawiającego oprogramowania, w tym: programów FK i HR 

firmy Asseco Business Solutions Sp. z o.o., MicrosoftOffice365, a także oprogramowania 

komercyjnego Norma Pro oraz Adobe Photoshop.  



6. Wykonawca udzieli:  

a) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta, która będzie świadczona na miejscu 

u Zamawiającego z czasem reakcji i podjęciem próby naprawy, nie dłuższym niż 

następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), na komputery 

przenośne (typ 1),  

b) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta, która będzie świadczona na miejscu 

u Zamawiającego z czasem reakcji i podjęciem próby naprawy, nie dłuższym niż 

następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), na komputery 

przenośne (typ 2),  

c) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na monitory komputerowe (typ 1)  

d) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta na monitory komputerowe (typ 2)  

e) co najmniej 36 miesięcznej gwarancji producenta, która będzie świadczona na miejscu 

u Zamawiającego z czasem reakcji i podjęciem próby naprawy, nie dłuższym niż 

następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii (tzw. gwarancja NBD), na komputery 

stacjonarne typu all-in-one”.  

f) co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na macierz dyskową.  

7. Zamawiający wymaga, aby serwis gwarancyjny był realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta przez cały okres gwarancji.  

8. Wykonawca w kolumnie 2 (w miejscach wykropkowanych tabeli Formularza cenowego) 

powinien podać nazwę, typ, producenta oferowanego urządzenia oraz w kolumnie pn. 

Parametry oferowane powinien oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie 

spełnia) lub czy urządzenie posiada daną funkcjonalność (TAK/NIE) albo wpisać konkretną 

wartość liczbową danego parametru, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane.  

9. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą posiadać parametry spełniające 

wymagania wskazane w tabeli Formularza cenowego.  

10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – Załącznik nr 6a do 

SIWZ 

 


