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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 374924 - 2013 data 16.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn, woj. 
małopolskie, tel. 14 665 10 30.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: załącznik. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część Nr 1 Komputer Stacjonarny typu All in 

One rozmiar matrycy min. 21,5cala. Procesor: o wyniku minimalnym 3998 w benchmarku 
PassMark Szybkość zegara: 3,4 GHz lub wyższa Liczba rdzeni: minimum 2 fizyczne 
rdzenie procesora Liczba wątków procesora: minimum 4 Wielkość pamięci cache procesora: 
minimum 3 MB RAM: 4 GB (4096MB) DDR3 1333 MHz Karta graficzna: Zintegrowana, 
przydzielana dynamicznie lub wyższa Komputer Stacjonarny typu All in One rozmiar 
matrycy 20 cali WLED. Procesor: o wyniku minimalnym 2582 w benchmarku PassMark 
Szybkość zegara: 2,6 GHz lub wyższa Liczba rdzeni: minimum 2 fizyczne rdzenie procesora 
Liczba wątków procesora: minimum 2 Wielkość pamięci cache procesora: minimum 2 MB 
Komputer przenośny typu laptop. Procesor: o wyniku minimalnym 2253 w benchmarku 
PassMark Liczba rdzeni: minimum 2 fizyczne rdzenie procesora Liczba wątków procesora: 
minimum 2 Wielkość pamięci cache procesora: minimum 2 MB Szybkość zegara: 1,7 GHz 
lub wyższa Procesor: o wyniku minimalnym 2253 w benchmarku PassMark Liczba rdzeni: 
minimum 2 fizyczne rdzenie procesora Liczba wątków procesora: minimum 2 Wielkość 
pamięci cache procesora: minimum 2 MB Szybkość zegara: 1,7 GHz lub wyższa 
Zintegrowany moduł Bluetooth. Centrala abonencka telefoniczna wersja do montażu RACK 
w wysokości 3U. 11 szt. Aparat telefoniczny systemowy współpracujący z w/w centralą oraz 
posiadający: Menu w języku polskim, angielskim i niemieckim, Czytelny wyświetlacz 
dwuliniowy LCD, 8 programowalnych przycisków uniwersalnego przeznaczenia z 
sygnalizacją LED Różne rodzaje dzwonków - sygnały dla połączeń przychodzących z 
zewnątrz z sieci Firmowej i bramofonu, Nawigacja podobna do aparatów komórkowych, 
klawisze nawigacyjne, Sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich, 
Optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń, Podręczna pamięć 10 
numerów wybranych, odebranych i nieodebranych, Blokada telefonu (indywidualny zamek 
kodowy), Dostęp do książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów 
wewnętrznych, Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki), Możliwość sterowania 
trybami pracy centrali, Funkcja domofon (przypisany dzwonek, domofon, otwieranie drzwi) 
Zasilanie z centrali, Praca HandsFree, Połączenie z centralą jedną parą przewodów, 
Regulowany kąt nachylenia telefonu, Możliwość montażu na ścianie, 4 szt. Aparat 
telefoniczny systemowy współpracujący z w/w centralą oraz posiadający: Kolorowy ekran 
dotykowy z dodatkowym polem 5 programowalnych, przycisków Zróżnicowane dzwonki 
dla różnych kategorii połączeń, Obsługa 5 linii, Możliwość dołączenia czterech konsol 
rozszerzających, Gniazdo zestawu słuchawkowego oraz gniazdo mikrofonu, Obsługa 
połączeń konferencyjnych, Realizacja klasycznych funkcji PBX, Obsługa zaawansowanych 
funkcji nagrywania, Blokada, aktywacja telefonu indywidualnym kodem użytkownika, Lista 
połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów, Publiczna i prywatna książka 
telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych, Prezentacja czasu i kosztu połączenia, 
Oprogramowanie: Gdziekolwiek wyżej przywołany jest system operacyjny lub pakiet 



biurowy Microsoft Office, ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA RÓWNOWAŻNE 
OPROGRAMOWANIE W ZAKRESIE: Systemu operacyjnego, które spełni łącznie 
następujące warunki: W zakresie licencji: licencja uprawniająca do użytkowania 
wieczystego; W zakresie funkcjonalności: pełna obsługa wszystkich podzespołów: kamera, 
karta sieci bezprzewodowej, itd. laptopów, netbooków i komputerów stacjonarnych 
będących składnikiem niniejszego zamówienia; Możliwość natywnego, bez korzystania z 
emulatorów, uruchomienia zaoferowanego pakietu biurowego będącego składnikiem 
niniejszego zamówienia; Obsługa szyfrowania wybranych katalogów dysku twardego; 
Polska wersja językowa. Pakiet biurowy: W zakresie licencji: Licencja uprawniająca do 
wieczystego użytkowania; Możliwość używania wcześniejszych wersji oprogramowania bez 
ponoszenia dodatkowych opłat. W zakresie funkcjonalności Polska wersja językowa Pakiet 
musi składać się z programów: Do edycji tekstu; Arkusza kalkulacyjnego; Do tworzenia 
prezentacji; Program do obsługi kontaktów. Edytor tekstu powinien umożliwiać zapis i 
odczyt dokumentów w formatach: rtf, doc, docx oraz odt, dopuszczalne jest wykorzystanie 
w tym celu wtyczki; Arkusz kalkulacyjny powinien umożliwiać zapis i odczyt dokumentów 
w formatach: xls, xlsx, ods, dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu wtyczki; Program 
do tworzenia prezentacji powinien umożliwiać zapis i odczyt dokumentów w formatach: 
ppt, pptx, odp, dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu wtyczki; Wszystkie programy 
pakietu powinny umożliwiać eksport do formatu pdf, dopuszczalne jest wykorzystanie w 
tym celu wtyczki; Program do obsługi kontaktów powinien realizować funkcje: Klienta e 
mail; Kalendarza z terminarzem; Menadżera kontaktów. Część Nr 2 Zamawiający 
dopuszcza konstrukcje o innej technice łączenia elementów niż na obce pióro, pod 
warunkiem, że oferowane elementy sceny spełniają pozostałe wyżej zapisane wymogi.. 


