
Dz.U./S S86
04/05/2020
204538-2020-PL

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1 / 3

04/05/2020 S86
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204538-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery przenośne
2020/S 086-204538

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 071-168390)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477237862
Faks:  +48 477237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawy komputerów przenośnych biurowych
Numer referencyjny: WZP-1063/20/74/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
30213100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy komputerów przenośnych
biurowych.

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

29/04/2020
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 071-168390

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt 3
Zamiast:
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione
jako najkorzystniejsze, do złożenia:
a) wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje
w teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 3700 pkt w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do nie
później niż jeden dzień przed terminem składania ofert;
b) deklaracji zgodności CE;
c) dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
d) podpisanego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do dokumentacji postępowania);
e) oświadczenia Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w
ukompletowaniu oprogramowania, a dostarczone oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i fizycznych
oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi
obowiązującymi na terenie RP (wzór – Załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania);
f) wpisu oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net lub https://tcocertified.com
g) certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww.
systemem operacyjnym lub dokumentu w postaci wydruku potwierdzającego certyfikację;
h) karty katalogowej oferowanego komputera potwierdzającej czas pracy na zasilaniu bateryjnym;
i) oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych
Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem;
j) oświadczenie producenta komputera, że klawiatura jest odporna na zachlapanie cieczą – w przypadku kiedy
nie będzie to wynikać ze złożonego opisu przedmiotu zamówienia.
Powinno być:
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione
jako najkorzystniejsze, do złożenia:
a) wydruku ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w
teście Passmark CPU Mark wynik co najmniej 3 700 punktów w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do nie
później niż jeden dzień przed terminem składania ofert;
b) deklaracji zgodności CE;
c) dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
d) oświadczenie Wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w
ukompletowaniu oprogramowania, a dostarczone oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i fizycznych
oraz że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi
obowiązującymi na terenie RP (wzór – Załącznik nr 6 do dokumentacji postępowania);
e) wpisu oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net lub https://tcocertified.com
f) certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww.
systemem operacyjnym lub dokumentu w postaci wydruku potwierdzającego certyfikację;
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g) karty katalogowej oferowanego komputera potwierdzającej czas pracy na zasilaniu bateryjnym;
h) oświadczenie producenta komputera, że klawiatura jest odporna na zachlapanie cieczą – w przypadku kiedy
nie będzie to wynikać ze złożonego opisu przedmiotu zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 18/05/2020
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


