Ogłoszenie nr 540130857-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.

Lublin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560191-N-2020
Data: 10/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000035900000, ul. Okopowa 2A, 20950 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 081 5288181, e-mail jtomczyk@prokuratura.lublin.pl,
bbrus@prokuratura.lublin.pl, faks 081 534 97 06.
Adres strony internetowej (url): lublin.po.gov..pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 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: Część 1 zamówienia: „Komputery
stacjonarne i monitory” w ilości 19 sztuk komputerów stacjonarnych i 37 sztuk monitorów; Część 2 zamówienia:
„Komputery przenośne” w ilości 65 sztuk; Część 3 zamówienia: „Przełączniki sieciowe zarządzalne L3” w ilości 10
sztuk; Część 4 zamówienia: „Oprogramowanie” w ilości 74 sztuk licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2019
Standard PL 64 bit MOLP GOV lub równoważny oraz 10 sztuk licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Pro
Plus PL 64 bit MOLP GOV lub równoważny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w zakresie części 1 - 3: 1)
dostawę fabrycznie nowego sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego z oficjalnych
kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, wraz z jego
transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, instalacją w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego, 2) dostarczenie wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3) dostarczenie dokumentacji
technicznej i użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, 4) gwarancję jakości udzieloną na okres nie krótszy
niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy na cały
dostarczony sprzęt, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami
gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami, 5) posprzątanie sal i pomieszczeń Zamawiającego, w
których realizowany będzie montaż i instalacja sprzętu, Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w zakresie
części 4: 1) dostawę licencji pakietu oprogramowania biurowego, pochodzących z oficjalnych kanałów
dystrybucyjnych wydawcy, w zakresie i na warunkach określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, pozwalających na
korzystanie z tego oprogramowania co najmniej na wskazanej przez Zamawiającego liczbie stanowisk
komputerowych, 2) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z dostarczonym
oprogramowaniem, w tym potwierdzającej uprawnienia do korzystania z licencji na to oprogramowanie, w
zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 3) gwarancję jakości ma oprogramowanie udzieloną na okres nie
krótszy niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy, na
warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi
dostarczonymi wraz z tymi produktami.
W ogłoszeniu powinno być: 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: Część 1 zamówienia:
„Komputery stacjonarne i monitory” w ilości 19 sztuk komputerów stacjonarnych i 37 sztuk monitorów; Część 2
zamówienia: „Komputery przenośne” w ilości 65 sztuk; Część 3 zamówienia: „Przełączniki sieciowe zarządzalne
L3” w ilości 10 sztuk; Część 4 zamówienia: „Oprogramowanie” w ilości 74 sztuk licencji na pakiet biurowy
Microsoft Office 2019 Standard PL 64 bit MOLP GOV lub równoważny oraz 10 sztuk licencji na pakiet biurowy
Microsoft Office 2019 Pro Plus PL 64 bit MOLP GOV lub równoważny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w
zakresie części 1 - 3: 1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu, tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia,
pochodzącego z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ, wraz z jego transportem, wniesieniem, ustawieniem, zamontowaniem, instalacją w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego, 2) dostarczenie wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim, 3) dostarczenie
dokumentacji technicznej i użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, 4) gwarancję jakości udzieloną na
okres nie krótszy niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie realizowana zgodnie z treścią § 8
umowy na cały dostarczony sprzęt, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną
odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami, 5) posprzątanie sal i
pomieszczeń Zamawiającego, w których realizowany będzie montaż i instalacja sprzętu, Zakres przedmiotu

zamówienia obejmuje w zakresie części 4: 1) dostawę licencji pakietu oprogramowania biurowego, pochodzących
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych wydawcy, w zakresie i na warunkach określonym w Załączniku nr 1 do
SIWZ, pozwalających na korzystanie z tego oprogramowania co najmniej na wskazanej przez Zamawiającego
liczbie stanowisk komputerowych, 2) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z dostarczonym
oprogramowaniem, w tym potwierdzającej uprawnienia do korzystania z licencji na to oprogramowanie, w
zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2020-07-20, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godzina: 09:30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I
Punkt: Część nr: 4 Nazwa: „Oprogramowanie”
W ogłoszeniu jest: Ilość - 74 sztuk licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Standard PL 64 bit MOLP
GOV lub równoważny oraz 10 sztuk licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Pro Plus PL 64 bit MOLP GOV
lub równoważny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w zakresie części 4: 1) dostawę licencji pakietu
oprogramowania biurowego, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych wydawcy, w zakresie i na
warunkach określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, pozwalających na korzystanie z tego oprogramowania co
najmniej na wskazanej przez Zamawiającego liczbie stanowisk komputerowych, 2) dostarczenie dokumentacji
technicznej, użytkowej związanej z dostarczonym oprogramowaniem, w tym potwierdzającej uprawnienia do
korzystania z licencji na to oprogramowanie, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 3) gwarancję jakości
ma oprogramowanie udzieloną na okres nie krótszy niż wynikający z Opisu przedmiotu zamówienia, która będzie
realizowana zgodnie z treścią § 8 umowy, na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną
odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z tymi produktami.
W ogłoszeniu powinno być: Ilość - 74 sztuk licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Standard PL 64 bit
MOLP GOV lub równoważny oraz 10 sztuk licencji na pakiet biurowy Microsoft Office 2019 Pro Plus PL 64 bit
MOLP GOV lub równoważny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w zakresie części 4: 1) dostawę licencji
pakietu oprogramowania biurowego, pochodzących z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych wydawcy, w zakresie i
na warunkach określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, pozwalających na korzystanie z tego oprogramowania co
najmniej na wskazanej przez Zamawiającego liczbie stanowisk komputerowych, 2) dostarczenie dokumentacji
technicznej, użytkowej związanej z dostarczonym oprogramowaniem, w tym potwierdzającej uprawnienia do
korzystania z licencji na to oprogramowanie, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.

