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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260976-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe
2017/S 128-260976

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 123-249019)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2 a
Poznań
60-844
Polska
Tel.:  +48 618412743
E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego.
Numer referencyjny: ZZP-2380-24/2017

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowego sprzętu informatycznego w postaci: komputerów
AIO, komputerów biurowych, komputerów przenośnych, monitorów, drukarek monochromatycznych, drukarek
kolorowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-249019

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249019-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249019-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Zamiast:
Dostawa stacji roboczych typu I w ilości 80 szt., komputerów AIO w ilości w ilości 592 szt., stacji roboczych
typu II w ilości 80 szt., notebooków w ilości 55 szt., drukarek typu I w ilości 80 szt., drukarek typu II w ilości 123
szt., drukarek typu III w ilości 40 szt., monitorów w ilości 200 szt. – o szczegółowym zakresie i parametrach
technicznych określonych w załączniku nr 1.2. do SIWZ.
Powinno być:
Dostawa stacji roboczych typu I w ilości 80 szt., komputerów AIO w ilości w ilości 592 szt., stacji roboczych
typu II w ilości 80 szt., notebooków w ilości 55 szt., drukarek typu I w ilości 80 szt., drukarek typu II w ilości 123
szt., drukarek typu III w ilości 40 szt., monitorów w ilości 200 szt. – o szczegółowym zakresie i parametrach
technicznych określonych w załączniku nr 1.1. do SIWZ.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: części nr 1 – 35 000 PLN, części nr 2 – 12 000 PLN.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469
00460413 9120 0000, z adnotacją „Wadium – ZZP-2380-24/2017-cz. nr...
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 nr 42, poz. 275 ze
zm.).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania
ofertą.
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy;
4.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust.5 pkt 5 ustawy;
5.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy;
6.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust.5 pkt 6 ustawy;
7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
8.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
9.Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
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10.Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
11.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy;
12. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
13. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
14. Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w
dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców:
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „ESPD”;
4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, o którym mowa w SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.
15. Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 uPzp, tj. najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
16. Certyfikat „Energy star”,
17. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: części nr 1 – 35 000 PLN, części nr 2 – 12 000 PLN.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
1) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010
146900460413 9120 0000, z adnotacją „Wadium – ZZP-2380-24/2017-cz. nr...
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania
ofertą.
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy;
4.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust.5 pkt 5 ustawy;
5.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy;
6.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
ust.5 pkt 6 ustawy;
7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków;
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8.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
9.Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
10.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
11.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy;
12. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne;
13. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
14. Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż w
dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców:
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówień, zwany dalej „ESPD”;
4) Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3.1. SIWZ).
15. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w jednej z
form określonych w pkt VIII.2.2. do VIII.2.5., dokumenty te winny być złożone w formie oryginału.
16. Certyfikat „Energy star”,
17. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


