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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, Krajowy numer identyfikacyjny 630703410, ul. ul. Jana

Kochanowskiego  2a, 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8412743, e-mail

przetargi@po.policja.gov.pl, faks 61 8412744.

Adres strony internetowej (url): http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca

spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

jeżeli wykaże że będzie dysponował: 1) w przypadku składania oferty do części nr 1 Zasilanie

gwarantowane-bezprzerwowe”: a) 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do

wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,

remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym

do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie, b) 2

osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku
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eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym

świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie; 2) w przypadku składania oferty do części

nr 2 Zasilanie gwarantowane-bezprzerwowe”: a) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje

uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi,

konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu

znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym

zakresie, b) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń,

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone

aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie, c) 2 osobami posiadającymi

przeszkolenie w zakresie obsługi, montażu, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania

gwarantowanego z określonego typu UPS, potwierdzone odpowiednimi świadectwem,

certyfikatem lub zaświadczeniem wystawionym przez producenta lub autoryzowany serwis

producenta zaoferowanego przez Wykonawcę urządzenia UPS. Zamawiający uzna, że

wykonawca spełnił przedmiotowy warunek określony dla części nr 2 jeżeli kwalifikacje

określone w lit. c) będą posiadały 2 osoby spośród określonych w lit. a) i b).

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia,

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia, jeżeli wykaże że będzie dysponował: 1) w przypadku składania oferty do części

nr 1 "Zasilanie rezerwowe”: a) 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do

wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji,

remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu

znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym

zakresie, b) 2 osobami posiadającymi kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na

stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń,

instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone

aktualnym świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie; 2) w przypadku składania

oferty do części nr 2 "Zasilanie gwarantowane-bezprzerwowe”: a) 2 osobami posiadającymi

kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w

zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci

elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym
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świadectwem kwalifikacji w wymaganym zakresie, b) 2 osobami posiadającymi

kwalifikacje uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie

obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

o napięciu znamionowym do 1 kV, potwierdzone aktualnym świadectwem kwalifikacji w

wymaganym zakresie, c) 2 osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie obsługi,

montażu, konserwacji i konfiguracji systemów zasilania gwarantowanego z określonego

typu UPS, potwierdzone odpowiednimi świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem

wystawionym przez producenta lub autoryzowany serwis producenta zaoferowanego przez

Wykonawcę urządzenia UPS. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnił przedmiotowy

warunek określony dla części nr 2 jeżeli kwalifikacje określone w lit. c) będą posiadały 2

osoby spośród określonych w lit. a) i b).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-29, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-31, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
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