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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355758-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Nośniki do przechowywania
2018/S 155-355758
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 153-350693)
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Czerwiński
Tel.: +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Umowa na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych
Numer referencyjny: 43/>PU/2018/TCz

II.1.2)

Główny kod CPV
30234000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów
teleinformatycznych, z podziałem na następujące zadania:
Zadanie 1 – zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych;
Zadanie 2 – zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów teleinformatycznych;
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 153-350693

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
7.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w
wysokości: Zadanie 1 - 15 000,00
Zadanie 2 - 5 000,00 PLN
(...)
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl (w treści emaila proszę wpisać nazwę
i numer postępowania wraz z nazwą wykonawcy, którego dotyczy JEDZ)
Powinno być:
7. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w
wysokości:
Zadanie 1 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy zł),
Zadanie 2 - 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł),
(...)
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl (w treści e-maila proszę
wpisać nazwę i numer postępowania wraz z nazwą wykonawcy, którego dotyczy JEDZ) lub na platformę
Zamawiającego pod adresem https://portal.smartpzp.pl/cba (zgodnie z załączoną instrukcją – załącznik nr 6 do
SIWZ)

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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