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Ogłoszenie nr 540210056-N-2020 z dnia 26-10-2020 r.

Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601447-N-2020 

Data: 23/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny

00027600900000, ul. Wawel  5, 31-001  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.

124 225 155, e-mail zamek@wawel.org.pl, faks 124 215 177. 

Adres strony internetowej (url): www.wawel.krakow.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: Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do oferty następujące

oświadczenia lub dokumenty: a.) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany sprzęt

komputerowy wszystkich wymaganych parametrów wraz ze szczegółową specyfikacją

techniczną (załącznik nr 3) do formularza ofertowego). proponowanego sprzętu (należy podać

nazwę i/lub symbol oferowanego sprzętu w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości wraz

z wymienionymi nazwami poszczególnych podzespołów), b) Wydruki ze strony:

http://www.passmark.com/products/pt.htm z datą nie późniejszą niż 3 dni przed dniem składania

ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów (potwierdzające

osiągniecie przez procesory określonej liczby punktów).Wydruki strony muszą być podpisane

przez Wykonawcę, c) Certyfikaty na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów
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oferowanego sprzętu: − Dokument poświadczający, że sprzęt jest wyprodukowany przez

producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 9001:2015 lub równoważną, w zakresie co

najmniej produkcji/rozwoju urządzeń komputerowych, Poświadczający, że sprzęt jest

wyprodukowany przez producenta, u którego wdrożono normę PN-EN ISO 14001:2015 lub

równoważną, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urządzeń komputerowych

Poświadczający, że sprzęt posiada deklaracje zgodności CE, Poświadczający, że sprzęt spełnia

wymogi normy Energy Star 5.0 lub nowszej (wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu

sprzętu w internetowym katalogu http://www.euenergystar.org lub http://www.energystar.gov,

Potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych, w zakresie zgodności z dyrektywą RoHS

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia lub deklaracji

zgodności wystawionych przez producenta jednostki, Potwierdzający kompatybilność komputera

z oferowanym systemem operacyjnym. 

W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy 


