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Modyfikacja Specyfikacji lstotnych WarunkSw Zamowienia
st.271.n5.2018
Dot: dosfawa sprzgtu komputerowego

i oprogramowania

dla szkol zawodowych w Gdyni realizowanej w ramach projektu

"Rozw6j szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szk6l zawodowych

oraz wyposazenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.o4.01 .00-22-0001116-01 . Projekt dofinansowany jest z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progranru Operacyjnego Wojew6dztwa
Pomorskiego na lata 2Q14-2020.

Zamawiajqcy informuje, 2e na podstawie ar1. 38 ust.
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Prawo zamowierl
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pub)lic4nych zmienia treS6 specyfikacji istotnych warunk6w zamowienia
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L W zilqczniku nr 2 - Formularz oenory pozycja
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jZestaw patchcord6w
1

1.3 otrzymuje brzmienie

:

115 kpl,

l5 kpl.

23%

5 - Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia,w pct'zyaji 1.7 Zestaw
szt wymaganie "Plyta gl6wna " otrzymuje brzmienie:
wyposazona w min, 1 wolny slot PCl-Express x16 (clopuszcza sig zLqcza
Low Profile),2 zlqcza DIMM, obsluga min do 16 GII DDR3 pamigci RAM,
min. 3 zN4cza SATA ( w tym co najmniej 2xSATA3)

dmiotu zam6wienia,w po"zrycji l.l Zestaw
ie monitora " otrzymuje br:z;mienie:
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5 - Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia,w pclrycji 1.7 Zestaw
szt wymaganie "Napgd optyczny" otrzymuje brzmierrie:

DVD+/-RW z technologi4 Double Layer, odczyt z prErdkoSci4

DVDROMx8,CDROMx24
MoZliwa praca w pionie i poziomie,

6. w zQlqcznikp nr 5 - SzczegSlowy opis przedmiotu zam6wienia ,w pcr,rycji L6 Zestaw
kompr{terory 34 szt wymaganie "Ceryfikaty " otrzymuje brzmienie:

CE

iotu zam6wienia, w po:zycji 1.7 Zestaw
' otrzymuje brzmienie:

yfikacji lstotnych Warurrk6w Zam6wienia i nie
miany tre6ci ogloszenier o zam6wieniu.
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