Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 407420-2012 z dnia 2012-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Korfantów
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie - Centrum
Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów. 1. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje dostawę w sali widowiskowej...
Termin składania ofert: 2012-10-29

Numer ogłoszenia: 409112 - 2012; data zamieszczenia: 19.10.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 407420 - 2012 data 19.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 10, 48-317 Korfantów,
woj. opolskie, tel. 77 43 43 865, fax. 43 19 069.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

•

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR
w Korfantowie - Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy
Korfantów. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę w sali widowiskowej MiejskoGminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie (ul. Rynek 10) aktywnego systemu
nagłośnieniowego w następującym zakresie: Lp. Nazwa materiału Ilość Opis 1. System
nagłośnienia aktywnego audio typu: model ACTOR DX firmy HK* 150 szt. Specyfikacja
techniczna wymagana dla produktów równoważnych: zestaw aktywny, moc co najmniej 3000 W
RMS, cyfrowy kontroler wydajności dźwięku, skuteczność 1W/1m powyżej 100 dB, maksymalne
SPL powyżej 120dB, akcesoria (okablowanie, pokrowce), gwarancja - co najmniej 5 lat. 2.
*Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole
materiałów oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania
parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują
one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez
Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie
równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów

lub urządzeń równoważnych traktowane będzie jako deklaracja dostarczenia materiałów i
urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć
dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). 3.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 4.
Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały
eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały
eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie
nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 6.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producenckie.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru
przedmiotu dostawy. Dokument ten winien określić m.in. warunki serwisowania gwarancyjnego,
pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia
stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz
Zamawiającego. 7. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone
innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 8. Wszystkie składniki wyposażenia
muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w
zakresie ich stosowania w obiektach. Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać
świadectwa jakości, atesty dopuszczające do użytku oraz odpowiadać Europejskim i Polskim
Normom. Zamawiający wymaga załączenia do ofert zdjęć lub katalogów ze wskazaniem
konkretnych oferowanych foteli oraz ich opisów technicznych. 9. Dostarczony sprzęt winien być
nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 10. Dostawy obejmują także: rozładunek, rozstawienie,
montaż i usytuowanie w sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie na ul. Rynek 10 oraz
przeszkolenie z obsługi technicznej urządzenia...
•

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sali widowiskowej
MGOKSiR w Korfantowie - Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej
Gminy Korfantów. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę w sali widowiskowej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie (ul. Rynek 10) aktywnego
systemu nagłośnieniowego w następującym zakresie: Lp. Nazwa materiału Ilość Opis 1. System
nagłośnienia aktywnego audio typu: model ACTOR DX firmy HK* 1 szt. Specyfikacja techniczna
wymagana dla produktów równoważnych: zestaw aktywny, moc co najmniej 3000 W RMS,
cyfrowy kontroler wydajności dźwięku, skuteczność 1W/1m powyżej 100 dB, maksymalne SPL
powyżej 120dB, akcesoria (okablowanie, pokrowce), gwarancja - co najmniej 5 lat. 2.
*Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole
materiałów oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania
parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują

one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez
Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie
równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów
lub urządzeń równoważnych traktowane będzie jako deklaracja dostarczenia materiałów i
urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć
dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). 3.
Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. 4.
Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały
eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały
eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie
nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia, w tym za powstałe w czasie transportu. 6.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu na dostarczone wyposażenie gwarancje producenckie.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny w dniu odbioru
przedmiotu dostawy. Dokument ten winien określić m.in. warunki serwisowania gwarancyjnego,
pogwarancyjnego, wykaz punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia
stwierdzonych wad i usterek, a także wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz
Zamawiającego. 7. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone
innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. 8. Wszystkie składniki wyposażenia
muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w
zakresie ich stosowania w obiektach. Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać
świadectwa jakości, atesty dopuszczające do użytku oraz odpowiadać Europejskim i Polskim
Normom. Zamawiający wymaga załączenia do ofert zdjęć lub katalogów ze wskazaniem
konkretnych oferowanych foteli oraz ich opisów technicznych. 9. Dostarczony sprzęt winien być
nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń. 10. Dostawy obejmują także: rozładunek, rozstawienie,
montaż i usytuowanie w sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie na ul. Rynek 10 oraz
przeszkolenie z obsługi technicznej urządzenia...

