Katowice 13 listopada 2009r.
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. /032/ 359 1381, 359 1379
fax. /032/ 359 2048

ZMIANA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia powyżej 206 000 EURO

Na dostawę
zestawów do interaktywnej edukacji szkolnej – 160 kpl.
Nr postępowania: RU/DW/56/09
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), gdzie w uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje następującej zmiany w zapisach SIWZ.
Zmiana dotyczy załącznika nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.
W opisie przedmiotu zamówienia jest:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TABLICY INTERAKTYWNEJ :
Waga tablicy: max. 17 kg.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO
- Głośność: z nie wyższa, niż 27 dB w trybie ECO,
- Wejścia- z minimalnie: 2x D-Sub15, 1 x S-Video, 1 x HDMI, 1 x Audio Mini Jack, 1 x Audio
RCA, 1 x RS 232, 1 x RJ45,
- Wyposażenie standardowe: z „ minimum: pilot, baterie instrukcja obsługi (CD-ROM), kabel
zasilający, kabel VGA, torba transportowa.

W wyniku zmiany powyższe zapisy przybierają brzmienie:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TABLICY INTERAKTYWNEJ :
Waga tablicy: max. 20 kg.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO
- Głośność: nie wyższa, niż 30 dB w trybie ECO,
- Wejścia minimalnie: 2 x D-Sub 15, 1 x S-Video, 1 x Audio Mini Jack, 1 x Audio RCA, 1 x
RS232, 1 x RJ45,
- Wyposażenie standardowe minimum: pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel
VGA.
Ponadto Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie wymagań dotyczących systemu do testów
w zakresie możliwości rozszerzenia systemu o dodatkowe piloty (do 400 szt.).
Zamawiający wyjaśnia, iż nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych
zastosowań systemu do testów jakie zechce wykorzystać w przyszłości szkoła użytkująca
zestaw edukacyjny. Systemy do testów mogą być wykorzystywane nie tylko w czasie pracy
z jedną klasą na lekcji ale także z powodzeniem można je stosować na forum znacznie szerszym
– na przykład akademiach szkolnych, festiwalach organizowanych przez szkoły w ramach
prowadzonych projektów itp.
Z tych samych względów wymogiem pozostaje maksymalna odległość pilota od
odbiornika wynosząca co najmniej 50 m.
Systemy te nie muszą być stosowane wyłącznie w obrębie klas lekcyjnych, ich
zastosowanie może być znacznie szersze i uniwersalne. Zamawiający nie może przewidzieć
wszystkich możliwych zastosowań ani ograniczać ich do użytkowania wyłącznie w obrębie
klasy lekcyjnej.
Powyższa zmiana jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy
sporządzaniu oferty.
Na podstawie art. 38 ust. 6 ww ustawy Zamawiający wyznacza nowy termin składania i
otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa 07.12.2009r. o godz. 10:30 - pokój 69.
Otwarcie ofert nastąpi 07.12.2009r.o godz. 11:00 – sala 61.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni i upływa w dniu 04.02.2010r.
Pozostałe zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
Przewodniczący Komisji Przetargowej:
mgr Katarzyna Poprawa.

