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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część 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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć,

Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 1 – urządzenia komputerowe i tablety 1

Komputer 16 sztuk 2 Monitor 16 sztuk 3 Komputer 1 sztuka 4 Klawiatura 1 sztuka 5 Tablet 24

sztuki 6 Laptop z oprogramowaniem 7 sztuk 7 Pakiet oprogramowania biurowego 34 sztuki 8

Szafka do przechowywania tabletów, laptopów i ich ładowania 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod



CPV: 30200000- 1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne

30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach

projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. (6 części) Część 1 –

urządzenia komputerowe i tablety 1 Komputer 16 sztuk 2 Monitor 16 sztuk 3 Komputer 1 sztuka

4 Klawiatura 1 sztuka 5 Tablet 24 sztuki 6 Laptop z oprogramowaniem 7 sztuk 7 Pakiet

oprogramowania biurowego 34 sztuki 8 Szafka do przechowywania tabletów, laptopów i ich

ładowania 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000- 1 urządzenia komputerowe Pozostałe

kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory

ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy

informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne

30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery

plików 32420000-3 urządzenia sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery

cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3

przedłużacze 32322000-6 urządzenia multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia ( wraz z załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji

zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert



częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część 2 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć,

Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 2 – drukarki sieciowe i urządzenia

wielofunkcyjne 9 Drukarka 1 sztuka 10 Drukarka 1 sztuka 11 Sieciowe urządzenie

wielofunkcyjne 1 sztuka 12 Drukarka 3d 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1

urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7

komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe

42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5

urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia sieciowe

38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii

38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach

projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. (6 części) Część 2 –



drukarki sieciowe i urządzenia wielofunkcyjne 9 Drukarka 1 sztuka 10 Drukarka 1 sztuka 11

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka 12 Drukarka 3d 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod

CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne

30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część 3 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć,

Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 3 – urządzenia do transmisji danych 13

Zasilacz UPZ 2 sztuki 14 Serwer plików NAS 1 sztuka 15 Punkt dostępowy 1 sztuka 3.2 CPV:

Główny kod CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery

przenośne 30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia



multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach

projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. (6 części) Część 3 –

urządzenia do transmisji danych 13 Zasilacz UPZ 2 sztuki 14 Serwer plików NAS 1 sztuka 15

Punkt dostępowy 1 sztuka 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe

Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7 komputer tablet 30231300-0

monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i

systemy informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i

graficzne 30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3

serwery plików 32420000-3 urządzenia sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9

kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3

przedłużacze 32322000-6 urządzenia multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia ( wraz z załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji

zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część 4 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć,



Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 4 – cyfrowe urządzenia zapisujące

obraz/dźwięk/ aparat fotograficzny i akcesoria 16 Aparat fotograficzny 1 sztuka 17 Cyfrowe

urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem 1 sztuka 18

Powerbank 9 sztuk 19 Statyw 1 sztuka 20 Karta pamięci 2 sztuki 21 Listwa zasilająca do

komputerów 17 sztuk 22 Listwa zasilająca antyprzepięciowa 2 sztuki 23 Listwa zasilająca

antyprzepięciowa 2 sztuki 24 Listwa przepięciowa do zasilacza UPS 2 sztuki 3.2 CPV: Główny

kod CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery

przenośne 30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach

projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. (6 części) Część 4 –

cyfrowe urządzenia zapisujące obraz/dźwięk/ aparat fotograficzny i akcesoria 16 Aparat

fotograficzny 1 sztuka 17 Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz lub/i dźwięk z

oprzyrządowaniem i statywem 1 sztuka 18 Powerbank 9 sztuk 19 Statyw 1 sztuka 20 Karta

pamięci 2 sztuki 21 Listwa zasilająca do komputerów 17 sztuk 22 Listwa zasilająca

antyprzepięciowa 2 sztuki 23 Listwa zasilająca antyprzepięciowa 2 sztuki 24 Listwa

przepięciowa do zasilacza UPS 2 sztuki 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 urządzenia



komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7 komputer tablet

30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 48000000-8 pakiety

oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia

drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe

48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne

38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny

31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia multimedialne 38652100-1 projektory

35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr

2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady

realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie

ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄC OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część 5 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć,

Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 6 – cyfrowe systemy pomiarowe 25

Tablica interaktywna 1 sztuka 26 Projektor 1 sztuka 27 Magiczny dywan 2 sztuki 28 Moduł

bezprzewodowej komunikacji projektora z komputerem 2 sztuki 29 System do zbierania i

analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie

wynikami, nadzorowanie pracy ucznia 1 zestaw 30 System do zbierania i analizowania

odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów, zarządzanie wynikami,

nadzorowanie pracy ucznia 1 zestaw 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 urządzenia

komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7 komputer tablet

30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 48000000-8 pakiety

oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia

drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe

48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne



38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny

31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia multimedialne 38652100-1 projektory

35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr

2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady

realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie

ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach

projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. (6 części) Część 6 –

cyfrowe systemy pomiarowe 25 Tablica interaktywna 1 sztuka 26 Projektor 1 sztuka 27

Magiczny dywan 2 sztuki 28 Moduł bezprzewodowej komunikacji projektora z komputerem 2

sztuki 29 System do zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie

sprawdzianów, zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia 1 zestaw 30 System do

zbierania i analizowania odpowiedzi – system, który pozwala na tworzenie sprawdzianów,

zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia 1 zestaw 3.2 CPV: Główny kod CPV:

30200000-1 urządzenia komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne

30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury

komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8

drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery

35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia

sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki

do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia

multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z

załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór

umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć

ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: część 6 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach projektu: „Liczyć,

Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”, współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program

Operacyjny Województwa Łódzkiego. (5 części) Część 6 – cyfrowe systemy pomiarowe 31

Cyfrowe systemy pomiarowe 3 sztuki 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 urządzenia

komputerowe Pozostałe kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7 komputer tablet

30231300-0 monitory ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 48000000-8 pakiety

oprogramowania i systemy informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia

drukujące i graficzne 30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe

48823000-3 serwery plików 32420000-3 urządzenia sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne

38651600-9 kamery cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny

31224810-3 przedłużacze 32322000-6 urządzenia multimedialne 38652100-1 projektory

35125100-7 czujniki 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr

2 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia ( wraz z załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady

realizacji zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie

ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

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:3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TIK w ramach

projektu: „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. (6 części) Część 6 –

cyfrowe systemy pomiarowe 31 Cyfrowe systemy pomiarowe 3 sztuki 31 Cyfrowe systemy

pomiarowe 2 sztuki 3.2 CPV: Główny kod CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe Pozostałe

kody: 30213100-6 komputery przenośne 30213200-7 komputer tablet 30231300-0 monitory

ekranowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy

informatyczne 30232110-8 drukarki laserowe 42962000-7 urządzenia drukujące i graficzne



30232100-5 drukarki i plotery 35100000-5 urządzenia awaryjne i sieciowe 48823000-3 serwery

plików 32420000-3 urządzenia sieciowe 38651000-3 aparaty fotograficzne 38651600-9 kamery

cyfrowe 31158100-9 ładowarki do baterii 38650000-6 sprzęt fotograficzny 31224810-3

przedłużacze 32322000-6 urządzenia multimedialne 38652100-1 projektory 35125100-7 czujniki

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis

Przedmiotu Zamówienia ( wraz z załącznikiem tj Załącznikiem 2a), a zasady realizacji

zamówienia w Załączniku nr 5 - Wzór umowy. 3.4 Zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części. 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5. 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Łodzi

90-338 Łódź, ul. Przędzalniana 70 b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Jan Metrycki

Kontakt: zsp3@inspektor-rodo.com.pl c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i

2018), dalej „ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas

trwania umowy, a ponadto w okresie wynikającym z przepisów Umowy w związku z realizacją

projektu pn. „Liczyć, Badać, Poznać Świat - wsparcie szkoły podstawowej nr 29 w Łodzi”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. f) obowiązek podania

przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem



ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z

ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art.

15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; − nie przysługuje Pani/Panu: − w

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. UWAGA: •

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. • prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej. • W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15

ust. 1-3 Rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający

może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. • Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1

rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Zamawiający nie przewiduje:

1 Udzielania zamówień o jakich mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Ustawy 2 zawarcia umowy

ramowej, 3 składania ofert wariantowych, 4 rozliczania w walutach obcych, 5 aukcji

elektronicznej, 6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 7 ustanowienia dynamicznego

systemu zakupów ani prawa opcji. 


