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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198907-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery wysokowydajne
2020/S 084-198907

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 065-154787)

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: Ewa Kazanecka
E-mail: ewa.kazanecka@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 zestawów komputerowych
Numer referencyjny: WZP-1062/20/73/Ł

II.1.2) Główny kod CPV
30211000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest zawarcie umowy ramowej na dostawy zestawów komputerowych,
zwanych w dalszej części ogłoszenia „asortymentem".

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

25/04/2020
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 065-154787

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: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego oraz na potwierdzenie spełniania przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji zamówienia: formularz JEDZ,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji
z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego
rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; oświadczenia Wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy
o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa
dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 11–13 dokumentacji zamówienia.
4. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.
5. Termin związania ofertą 2 m-ce co oznacza 60 dni.
6. Zabezpieczenie wadialne w wysokości 13 000,00 PLN.
Powinno być:
1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego oraz na potwierdzenie spełniania przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji zamówienia: formularz JEDZ,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od Wykonawcy,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji
z Krajowego Rejestru Karnego, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpisu z właściwego
rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oświadczenia Wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia Wykonawcy
o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenie Wykonawcy, o braku orzeczenia wobec
niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.
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3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa
dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 11–13 dokumentacji zamówienia.
4. Wymagania dotyczące składanych dokumentów zawiera rozdz. V i VI dokumentacji zamówienia.
5. Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdz. VII dokumentacji zamówienia.
6. Termin związania ofertą 2 miesiące co oznacza 60 dni.
7. Zabezpieczenie wadialne w wysokości 13 000,00 PLN.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia
Zamiast:
Data: 05/05/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 11/05/2020
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


