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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Aleje 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;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: miennica
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-119449
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 153-350693
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/08/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnieńdo
prowadzenia określonej działalności zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności
technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 1 do SIWZ).
W przypadku oferowania przedmiotu zamówienia równoważnego do produktu oryginalnego, Wykonawca
dostarcza wraz z ofertą:
3. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy
z normami jakościowymi, że produkcja oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przebiega
zgodnie z normą ISO 14001 (zadanie nr 2), ISO 9001 i ISO 14001 (zadanie nr 1),
4. Deklarację zgodności producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia z produktem
oryginalnym (pochodzącym od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony) świadczącą, że
oferowany równoważny przedmiot zamówienia jest w pełni kompatybilny z urządzeniem Zamawiającego, w
którym dany przedmiot zamówienia ma być eksploatowany oraz spełnia warunki równoważności pod względem
technicznym, jakościowym oraz eksploatacyjnym do parametrów zawartych w specyfikacji technicznej produktu
producenta urządzenia, w którym dany przedmiot zamówienia ma być eksploatowany,
5. Specyfikację techniczną producenta oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia zawierająca
parametry wydajnościowe oferowanego przedmiotu zamówienia.
Szczegółową listę dokumentów zawiera SIWZ
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnieńdo
prowadzenia określonej działalności zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności
technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
1. wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 1 do SIWZ).

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

