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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Budowlanych, Krajowy numer identyfikacyjny 24180228400000, ul. ul.

Świerklańska  42, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 42 22 796, e-mail

zsbrybnik@gmail.com, faks 32 42 22 279.

Adres strony internetowej (url): http://zsb.bip.edukacja.rybnik.eu/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: załącznik I

Punkt: Część nr: 2

W ogłoszeniu jest: XII. ZESTAW OŚWIETLENIOWY - 2 szt.:1.Moc -Jedna lampa 800Ws

dwie lampy 400Ws,2.Typ-przenośny,3.Statyw lampy-na wyposażeniu,4.Ilość lamp-Minimum 2

urządzenia,5.Liczba przewodnia-68, 6.Ilość błysków na pełnym akumulatorze-170 i

więcej,7.Elementy -Wbudowana fotocela,8.Extender -2 metry lub dłuższy,9.Dodatkowe

mocowanie-na parasolkę,10.Dodatkowe możliwości-płynna regulacja odchylenia. XIII.STATYW

OŚWIETLENIOWY nr 1 - 2 szt. :1.Udźwig-40kg, 2.Typ – Wielostrefowy, 3.Wysokość- 250 cm

i więcej. XVI.ZESTAW TEŁ FOTOGRAFOCZNYCH - 2 szt.: 1.Kolor tła-Zielony,2.Materiał-

Materiał tekstylny,3.Stelaż -Stop aluminium,4.Rozmiar-Szerokość: 250cm wysokość:

250cm,5.Ilość teł-Minimum 5,6. Inne kolory-Kolorowe,7.Dodatkowe wymagania: tła



fotograficzne będą wykorzystywane w studiu fotograficznym. Stelaż powinien być solidnie

wykonany. XVIII.ŚWIATŁOMIERZ - 2 szt.: 1.Pomiar światła-Pomiar światła błyskowego,

Pomiar światła zastanego, Pomiar światła padającego, Pomiar punktowy światła odbitego,

Pomiar wielu błysków, 2.Kąt pomiaru światła odbitego-1 stopień,3.Kąt pomiaru światła

padającego-270 stopni,4.Zakres pomiaru światła padającego:-2 do 19,9 EV

(iso100),5.Czułość-3 – 8000 ISO,6.Inne możliwości-Pomiar dla potrzeb kamer

cyfrowych.7.Akcesoria dodatkowe- Dyfuzor płaski.

W ogłoszeniu powinno być: XII. ZESTAW OŚWIETLENIOWY - 2 szt.:1.Moc -1200Ws

(800 x 400),2.Typ-przenośny,3.Statyw lampy-na wyposażeniu,4.Ilość lamp-Minimum 2

urządzenia,5.Liczba przewodnia-68, 6.Ilość błysków na pełnym akumulatorze-170 i

więcej,7.Wyzwalanie błysku- wyzwalacz radiowy , przewód synchro , przycisk

TEST,8.Extender -2 metry lub dłuższy,9.Dodatkowe mocowanie-na parasolkę,10.Dodatkowe

możliwości-płynna regulacja odchylenia. XIII.STATYW OŚWIETLENIOWY nr 1 - 2 szt.

:1.Udźwig-40kg, 2.Typ – Wielosekcyjny (rozkładane nogi), 3.Wysokość- 250 cm i więcej.

XVI.ZESTAW TEŁ FOTOGRAFOCZNYCH - 2 szt.: 1.Kolor tła-Zielony,2.Materiał-Materiał

tekstylny,3.Stelaż -Stop aluminium,4.Rozmiar-Szerokość: 250cm wysokość: 250cm,5.Ilość

teł-Minimum 5,6. Inne kolory-Kolorowe,7.Dodatkowe wymagania: tła fotograficzne będą

wykorzystywane w studiu fotograficznym. Stelaż powinien być solidnie wykonany. System

powinien być przenośny. XVIII.ŚWIATŁOMIERZ - 2 szt.: 1.Pomiar światła-Pomiar światła

błyskowego, Pomiar światła zastanego, Pomiar światła padającego, Pomiar punktowy światła

odbitego, Pomiar wielu błysków, 2.Kąt pomiaru światła odbitego-1 stopień,3.Kąt pomiaru

światła padającego-270 stopni,4.Zakres pomiaru światła padającego:-2 do 19,9 EV

(iso100),5.Czułość-3 – 8000 ISO,6.Inne możliwości-Pomiar dla potrzeb kamer cyfrowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.6.2

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Data: 21.12.2020, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 28.12.2020, godzina: 10:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załacznik I



Punkt: Część nr: 2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: XIX. WYZWALACZ LAMP BŁYSKOWYCH -

3 szt.: 7.Dodatkowe wymagania: wyzwalacz powinien być w pełni kompatybilny z

aparatem fotograficznym nr 3 i lampą błyskową nr 1 niniejszego opisu przedmiotu

zamówienia.


