
Ogłoszenie nr 500247598-N-2018 z dnia 15-10-2018 r.

Elbląg:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 635100-N-2018

Data: 2018-10-11

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Krajowy numer identyfikacyjny

17071162800000, ul. ul. Wojska Polskiego  1, 82300   Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo

Polska, tel. 55 629 0 505, e-mail zp@pwsz.elblag.pl, faks 55 629 0 510.

Adres strony internetowej (url): www.pwsz.elblag.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 2018-10-23, godzina: 11:00,

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

postępowaniu: Data: 2018-10-24, godzina: 11:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca

wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji, a w przypadku świadczeń okresowych lub
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ciągłych również zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia. Za

tożsame zamówienie Zamawiający uzna: • W zakresie I części zamówienia: Dostawa sprzętu

komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dostawę sprzętu

komputerowego, sieciowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto w ramach jednego

kontraktu. • W zakresie II części zamówienia: Dostawa sprzętu audiowizualnego i

multimedialnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dostawę sprzętu

multimedialnego, audiowizualnego, w tym np. mikrofony, głośniki, projektory multimedialne

o wartości minimum 200.000,00 zł brutto w ramach jednego kontraktu.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, gdy

Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, co najmniej jedno zamówienie tożsame z przedmiotem niniejszego

zamówienia. Za tożsame zamówienie Zamawiający uzna: • W zakresie I części zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego o wartości minimum 200.000,00 zł brutto w

ramach jednego kontraktu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 3 Nazwa: Dostawa oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej w Elblągu

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w zakresie: a)

Oprogramowanie typu ADOBE CREATIVE SUITE 6 MASTER COLLECTION PL MAC

lub równoważne b) Oprogramowanie typu VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit - lub

równoważne c) Oprogramowanie typu MS Windows Server 2016 Standard lub równoważne

d) Oprogramowanie typu CAL Windows Server 2016 per user (OLP EDU) lub równoważne

e) Oprogramowanie typu DevExpress DXperience lub równoważne f) Oprogramowanie typu

ReSharper Commercial lub równoważne g) Oprogramowanie typu Visual Studio Professional

2017 Single Open No Level Academic lub równoważne h) Oprogramowanie typu ADOBE

Creative Cloud for teams PL WIN/MAC lub równoważne i) Oprogramowanie QuarkXPress

2018 Win/Mac lub równoważne j) Oprogramowanie Logopedia 2.0- pakiet gold lub

równoważne k) Oprogramowanie MatŚwiatTERAPIA PEDAGOGICZNA PRO lub
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równoważne l) Oprogramowanie graficzne typu ADOBE INDESIGN CS6 PL WIN lub

równoważne m) Oprogramowanie typu ADOBE CREATIVE SUITE 6 MASTER

COLLECTION PL MAC lub równoważne. n) Oprogramowanie powiększające,

ubrajlawiające i udźwiękowiające środowisko Windows. Rodzaj oprogramowania, ilości

licencji, funkcjonalności zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z legalnych

źródeł. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie składniki niezbędne do

potwierdzenia legalności oferowanego oprogramowania (np.: certyfikat autentyczności, kod

aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia przez

Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia. Udzielenie i

przekazanie licencji na oferowane oprogramowanie nie może naruszać praw osobistych i

majątkowych osób trzecich. Licencja na oferowane oprogramowanie udzielona będzie na

okres zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie

autorskie za licencje na oferowane oprogramowanie zawarte są w cenie przedmiotu

zamówienia. Oprogramowanie powiększające, ubrajlawiające i udźwiękowiające

środowisko Windows- 1 szt. z pozycji 13) Opisu przedmiotu zamówienia stanowi

wyposażenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych do biblioteki Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP

przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu oprogramowania

określonego w Opisie przedmiotu zamówienia lub innego oprogramowania w zależności od

bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.: oprogramowania graficznego,

oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania do obróbki tekstu. a) Wartość

dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 10 % wartości brutto umowy

dotyczącej przedmiotowego zamówienia. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo

odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania

przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego

tytułu. c) Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnych zamówień składanych w

formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej (pocztą) nie później niż do 31 stycznia 2019

roku. d) W przypadku, gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w

Opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego

urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być

wyższa od aktualnej ceny rynkowej. e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie

urządzenia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia realizacja dostawy odbywać się
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będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Wykazie cen stanowiącym

załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. f) Termin dostawy przedmiotu

zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji nie będzie

dłuższy od terminu dostawy określonego w umowie dla zamówienia podstawowego.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania w

zakresie: a) Oprogramowanie typu ADOBE CREATIVE SUITE 6 MASTER

COLLECTION PL MAC lub równoważne b) Oprogramowanie typu VMware vSphere 6

Essentials Plus Kit - lub równoważne c) Oprogramowanie typu MS Windows Server

2016 Standard lub równoważne d) Oprogramowanie typu CAL Windows Server 2016

per user (OLP EDU) lub równoważne e) Oprogramowanie typu DevExpress DXperience

lub równoważne f) Oprogramowanie typu ReSharper Commercial lub równoważne g)

Oprogramowanie typu Visual Studio Professional 2017 Single Open No Level Academic

lub równoważne h) Oprogramowanie Logopedia 2.0- pakiet gold lub równoważne i)

Oprogramowanie MatŚwiatTERAPIA PEDAGOGICZNA PRO lub równoważne j)

Oprogramowanie graficzne typu ADOBE INDESIGN CS6 PL WIN lub równoważne k)

Oprogramowanie typu ADOBE CREATIVE SUITE 6 MASTER COLLECTION PL

MAC lub równoważne. l) Oprogramowanie powiększające, ubrajlawiające i

udźwiękowiające środowisko Windows. Rodzaj oprogramowania, ilości licencji,

funkcjonalności zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ. Oferowane oprogramowanie musi pochodzić z legalnych

źródeł. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie składniki niezbędne do

potwierdzenia legalności oferowanego oprogramowania (np.: certyfikat autentyczności,

kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp.), jeśli jest to niezbędne dla nabycia

przez Zamawiającego praw do tego oprogramowania lub jego uruchomienia. Udzielenie i

przekazanie licencji na oferowane oprogramowanie nie może naruszać praw osobistych i

majątkowych osób trzecich. Licencja na oferowane oprogramowanie udzielona będzie na

okres zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie opłaty i wynagrodzenie

autorskie za licencje na oferowane oprogramowanie zawarte są w cenie przedmiotu

zamówienia. Oprogramowanie powiększające, ubrajlawiające i udźwiękowiające

środowisko Windows- 1 szt. z pozycji 13) Opisu przedmiotu zamówienia stanowi

wyposażenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych do biblioteki Państwowej Wyższej

Szkoły Zawodowej w Elblągu. Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy PZP

przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu oprogramowania
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określonego w Opisie przedmiotu zamówienia lub innego oprogramowania w

zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.: oprogramowania

graficznego, oprogramowania specjalistycznego, oprogramowania do obróbki tekstu.

a) Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 10 %

wartości brutto umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia. b) Zamawiający

zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W

przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie

przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. c) Prawo opcji realizowane będzie na

podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) lub

pisemnej (pocztą) nie później niż do 31 stycznia 2019 roku. d) W przypadku, gdy

zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w Opisie przedmiotu

zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia.

Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa

od aktualnej ceny rynkowej. e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie

urządzenia określonego w Opisie przedmiotu zamówienia realizacja dostawy odbywać

się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w Wykazie cen stanowiącym

załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. f) Termin dostawy przedmiotu

zamówienia objętego zgłoszeniem/ zamówieniem w ramach prawa opcji nie będzie

dłuższy od terminu dostawy określonego w umowie dla zamówienia podstawowego.
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