
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Muzeum Historycznego Skierniewic”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historyczne Skierniewic

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380292844

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Batorego 64J

1.4.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 573 447 126

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: info@muzeumskierniewic.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumskierniewic.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00236573/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-04 11:24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00225537/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja użytkowanych do tej pory systemów teleinformatycznych, celem dalszego
stabilnego rozwoju muzeum polegająca na dostawie następującego sprzętu: 
L.p. Produkt Jednostka miary
1 Serwer plików NAS obsługujący RAID 6 1 szt.
2 Przełącznik sieci LAN (Switch) 1 szt.
3 Dyski SSD 48 TB dedykowane do serwera NAS 1 zestaw
4 Projektory krótkoogniskowe 6 szt.
5 Projektor do Sali wykładowo-koncertowej, z możliwością wykorzystania na zewnątrz 1 szt.
6 Punkty dostępowe do sieci WiFi, system zgodny ze standardem mesh 5 GHz 1 zestaw
7 Kamery monitoringu 3 szt.
8 Listwy antyprzepięciowe 10 szt.
9 Zestawy komputerowe 2 zestawy
10 Monitory:

Monitory „zwykłe” 2 szt.
Monitor do obróbki grafiki 1 szt.
11 UPS (uninterruptible power supply) 2 szt.
12 Pamięci masowe: 
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Pendrive’y USB 3.0. 5 szt.
Dyski zewnętrzne SSD 4 szt.
Profesjonalne dyski M2 do urządzeń rejestrujących do kamer 2 szt. 
Karty pamięci „zwykłe” SD 5 szt. 
Karty pamięci SD o podwyższonej prędkości zapisu 2 szt. 
13 Dodatkowy sprzęt konieczny do modernizacji:
Player blackmagic 1 zestaw 
Mały mikser do dźwięków 1 szt. 
Lampa studyjna RGB, światło stałe, LED 1 szt. 
Softbox zestaw 1 zestaw 
Kabel optyczny HDMI 30m 1 szt.
Rozwiązania równoważne
Wszelkie wskazane znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i
służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta -
rozpatrywać je należy łącznie ze słowem „równoważny”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów,
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania
stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie
na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie
przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Pod
pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja użytkowanych do tej pory systemów teleinformatycznych, celem dalszego
stabilnego rozwoju muzeum polegająca na dostawie następującego sprzętu: 
Dyski HDD 96 TB dedykowane do serwera NAS (zestaw 6 szt po 16 TB) 1 zestaw
Projektor krótkoogniskowy laserowy 1 szt.
Projektory krótkoogniskowe 5 szt.
UPS (uninterruptible power supply) 2 szt.
Listwy antyprzepięciowe 10 szt.
Kamery monitoringu 3 szt.
Projektor do Sali wykładowo-koncertowej, z możliwością wykorzystania na zewnątrz 1 szt.
Punkty dostępowe do sieci WiFi, system zgodny ze standardem mesh 5 GHz
1 zestaw
Monitory biurowe „zwykłe” 2 szt.
Monitor do obróbki grafiki 1 szt.
Komputery - Zestawy komputerowe 2 zestawy
Pendrive’y USB 3.0. 5 szt.
Dyski zewnętrzne SSD 4 szt.
Profesjonalne dyski SSD M2 2 szt. 
Karty pamięci „zwykłe” SD 5 szt. 
Karty pamięci SD o podwyższonej prędkości zapisu 2 szt. 
Przełącznik sieci LAN (Switch) 1 szt.
Kabel optyczny HDMI 30m 1 szt. 
Softbox zestaw (2 sztuki – mały i duży) 1 zestaw 
Lampa studyjna RGB, światło stałe, LED 1 szt. 
Mały mikser do dźwięków 1 szt. 
Serwer plików NAS obsługujący RAID 6 1 szt. 

Rozwiązania równoważne
Wszelkie wskazane znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe należy rozumieć, jako przykładowe i
służą one jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta -
rozpatrywać je należy łącznie ze słowem „równoważny”. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów,
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania
stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący
minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie
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na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc
posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie
przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Pod
pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać,
że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku,
wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-07-06 14:00

Po zmianie: 
2022-07-07 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-07-06 14:30

Po zmianie: 
2022-07-07 14:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-08-04

Po zmianie: 
2022-08-05
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