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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Warszawski Uniwersytet Medyczny Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 61,

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-091 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych, pok.
312

Tel.: +48 225720373

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Jakoniuk

E-mail:  aez@wum.edu.pl Faks:  +48 225720331

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wum.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie
Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, AEZ/S-149/2014

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na 11 części
zamówienia, zwanych dalej Pakietami od 1 do 11, wyszczególnionych co do rodzaju (konfiguracji) w
Formularzach wymaganych warunków technicznych, stanowiących odpowiednio Załączniki od 2.1 do 2.11 tj.
Pakiet 1 – Dostawa komputerów do sal konsultacyjno – konferencyjnych
dla użytkowników
Pakiet 2 – Dostawa komputerów dla pracowników
Pakiet 3 – Dostawa komputerów sterujących do sal konsultacyjno – konferencyjnych
Pakiet 4 – Dostawa komputera
Pakiet 5 – Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
Pakiet 6 – Dostawa kserokopiarek
Pakiet 7 – Dostawa serwera z wyposażeniem
Pakiet 8 – Dostawa UPS-ów
Pakiet 9 – Dostawa niszczarek
Pakiet 10 – Dostawa wraz z wdrożeniem oraz instruktażem laboratoryjnego systemu informatycznego do
obsługi Zakładu Patomorfologii Szpitala Pediatrycznego WUM
Pakiet 11 – Dostawa oprogramowania do cyfrowej analizy zdjęć i morfometrii

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30213000  
Dodatkowe przedmioty 48000000  
 30232000  
 30232110  
 48820000  
 35100000  
 30121300  
 30213300  
 30230000  
 30231300  
 30236000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
AEZ/S-149/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Kaliber
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-116110   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 170-301418  z dnia:  05/09/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
03/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa wyposażenia dla Szpitala
Pediatrycznego Warszawskiego
UniwersytetuMedycznego -
wyposażenie Zakładu Patomorfologii
w sprzęt informatyczny, w podziale
na 11 częścizamówienia, zwanych
dalej Pakietami od 1 do 11,
wyszczególnionych co do rodzaju
(konfiguracji) wFormularzach
wymaganych warunków
technicznych, stanowiących
odpowiednio Załączniki od 2.1 do
2.11 tj.
Pakiet 1 – Dostawa komputerów do
sal konsultacyjno – konferencyjnych
dla użytkowników,
Pakiet 2 – Dostawa komputerów dla
pracowników,
Pakiet 3 – Dostawa komputerów
sterujących do sal konsultacyjno –
konferencyjnych,
Pakiet 4 – Dostawa komputera,
Pakiet 5 – Dostawa urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarek,

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa wyposażenia dla Szpitala
Pediatrycznego Warszawskiego
UniwersytetuMedycznego -
wyposażenie Zakładu Patomorfologii
w sprzęt informatyczny, w podziale
na 11 częścizamówienia, zwanych
dalej Pakietami od 1 do 11,
wyszczególnionych co do rodzaju
(konfiguracji) wFormularzach
wymaganych warunków
technicznych, stanowiących
odpowiednio Załączniki od 2.1 do
2.11 tj.
Pakiet 1 – Dostawa komputerów do
sal konsultacyjno – konferencyjnych
dla użytkowników,
Pakiet 2 – Dostawa komputerów dla
pracowników,
Pakiet 3 – Dostawa komputerów
sterujących do sal konsultacyjno –
konferencyjnych,
Pakiet 4 – Dostawa komputera,
Pakiet 5 – Dostawa urządzeń
wielofunkcyjnych i drukarek,
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Pakiet 6 – Dostawa kserokopiarek,
Pakiet 7 – Dostawa serwera z
wyposażeniem,
Pakiet 8 – Dostawa UPS-ów,
Pakiet 9 – Dostawa niszczarek,
Pakiet 10 – Dostawa wraz z
wdrożeniem oraz instruktażem
laboratoryjnego systemu
informatycznego doobsługi
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Pediatrycznego WUM,
Pakiet 11 – Dostawa
oprogramowania do cyfrowej analizy
zdjęć i morfometrii.

Pakiet 6 – Dostawa kserokopiarek,
Pakiet 7 – Dostawa serwera z
wyposażeniem,
Pakiet 8 – Dostawa UPS-ów,
Pakiet 9 – Dostawa niszczarek,
Pakiet 10 – unieważniony, zgodnie
z pismem z dn. 08.10.2014 nr
AEZ/362/1863/2014/EJ;
Pakiet 11 – Dostawa
oprogramowania do cyfrowej analizy
zdjęć i morfometrii.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet 10
1) Krótki opis
1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa wraz z
wdrożeniem oraz instruktażem
laboratoryjnegosystemu
informatycznego do obsługi
Zakładu Patomorfologii Szpitala
Pediatrycznego WUM.
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia z wyszczególnieniem
co do rodzaju i ilości w zakresie
Pakietu10 został określony w
Formularzu wymaganych warunków
technicznych, który stanowi
Załącznik nr 2.10 doSIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)
30213000, 48000000,
30232000, 30232110, 48820000,
35100000, 30121300, 30213300,
30230000,30231300, 30236000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 90 (od udzielenia
zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia

Powinno być:
Pakiet 10 - unieważniony

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1. Wykonawca, który przystąpi
do niniejszego postępowania
zobowiązany jest do wniesienia
wadium wwysokości:
dla Pakietu 1 – 5 000 PLN (słownie
zł: pięć tysięcy i 00/100),

Powinno być:

1. Wykonawca, który przystąpi
do niniejszego postępowania
zobowiązany jest do wniesienia
wadium wwysokości:
dla Pakietu 1 – 5 000 PLN (słownie
zł: pięć tysięcy i 00/100),
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dla Pakietu 2 – 4 000 PLN (słownie
zł: cztery tysiące i 00/100),
dla Pakietu 3 – 500 PLN (słownie zł:
pięćset i 00/100),
dla Pakietu 4 – 190 PLN (słownie zł:
sto dziewięćdziesiąt i 00/100),
dla Pakietu 5 – 800 PLN (słownie zł:
osiemset i 00/100),
dla Pakietu 6 – 360 PLN (słownie zł:
trzysta sześćdziesiąt i 00/100),
dla Pakietu 7 – 2 000 PLN (słownie
zł: dwa tysiące i 00/100),
dla Pakietu 8 – 40 PLN (słownie zł:
czterdzieści i 00/100),
dla Pakietu 9 – 40 PLN (słownie zł:
czterdzieści i 00/100),
dla Pakietu 10 – 3 000 PLN (słownie
zł: trzy tysiące i 00/100),
dla Pakietu 11 – 290 PLN (słownie zł:
dwieście dziewięćdziesiąt i 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium (z jednoznacznym
określeniem Pakietu lub Pakietów,
którychoferta dotyczy) przed
upływem terminu składania ofert
i dowód wniesienia wadium
(kserokopia potwierdzona
zazgodność z oryginałem) załączyć
do oferty;
3. Wykonawca może wnieść wadium
w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada2000 r o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej należy je wnieść
na konto Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. Oddział w
Warszawie 83 1240 6247 1111 0000
4974 5823
5. Jeżeli wadium będzie wnoszone
w innej formie niż w pieniądzu tj. w

dla Pakietu 2 – 4 000 PLN (słownie
zł: cztery tysiące i 00/100),
dla Pakietu 3 – 500 PLN (słownie zł:
pięćset i 00/100),
dla Pakietu 4 – 190 PLN (słownie zł:
sto dziewięćdziesiąt i 00/100),
dla Pakietu 5 – 800 PLN (słownie zł:
osiemset i 00/100),
dla Pakietu 6 – 360 PLN (słownie zł:
trzysta sześćdziesiąt i 00/100),
dla Pakietu 7 – 2 000 PLN (słownie
zł: dwa tysiące i 00/100),
dla Pakietu 8 – 40 PLN (słownie zł:
czterdzieści i 00/100),
dla Pakietu 9 – 40 PLN (słownie zł:
czterdzieści i 00/100),
dla Pakietu 10 – unieważnione,
nie dotyczy; dla Pakietu 11 –
290 PLN (słownie zł: dwieście
dziewięćdziesiąt i 00/100).
2. Wykonawca jest zobowiązany
wnieść wadium (z jednoznacznym
określeniem Pakietu lub Pakietów,
którychoferta dotyczy) przed
upływem terminu składania ofert
i dowód wniesienia wadium
(kserokopia potwierdzona
zazgodność z oryginałem) załączyć
do oferty;
3. Wykonawca może wnieść wadium
w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo kredytowej, z
tym żeporęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada2000 r o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.).
4. W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej należy je wnieść
na konto Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. Oddział w
Warszawie 83 1240 6247 1111 0000
4974 5823
5. Jeżeli wadium będzie wnoszone
w innej formie niż w pieniądzu tj. w
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jednej z form, o których mowa ust.
3,Wykonawca jest zobowiązany
oryginał wadium umieścić osobno
w kopercie, jako załącznik do
opakowania, wktórym składa
się ofertę, natomiast kserokopię
dokumentu poświadczonego za
zgodność z oryginałem załączyćdo
oferty. Wadium musi być ważne
przez okres co najmniej 60 dni
licząc od upływu terminu składania
ofert(okres związania ofertą).
6. Warunki zwrotu i utraty wadium
określone są w art. 46 ustawy.

jednej z form, o których mowa ust.
3,Wykonawca jest zobowiązany
oryginał wadium umieścić osobno
w kopercie, jako załącznik do
opakowania, wktórym składa
się ofertę, natomiast kserokopię
dokumentu poświadczonego za
zgodność z oryginałem załączyćdo
oferty. Wadium musi być ważne
przez okres co najmniej 60 dni
licząc od upływu terminu składania
ofert(okres związania ofertą).
6. Warunki zwrotu i utraty wadium
określone są w art. 46 ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych
głównychdostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów,na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
należycie -sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
www. wykazie co najmniej jednej
dostawy szeroko rozumianego
sprzętu komputerowego, wykonanej
w okresieostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, o
wartości nie mniejszej niż:
1) dla Pakietu 1 – 150 000 PLN,
2) dla Pakietu 2 – 120 000 PLN,
3) dla Pakietu 7 – 50 000 PLN,
4) dla Pakietu 10 – 80 000 PLN,
potwierdzonych załączonymi do
oferty dowodami, że dostawy te
zostały wykonane należycie. Wzór
Wykazudostaw stanowi Załącznik nr
4 do SIWZ.
W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na dostawy objęte

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych
głównychdostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów,na
rzecz których dostawy zostały
wykonane oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
należycie -sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. W celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia
www. wykazie co najmniej jednej
dostawy szeroko rozumianego
sprzętu komputerowego, wykonanej
w okresieostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, o
wartości nie mniejszej niż:
1) dla Pakietu 1 – 150 000 PLN,
2) dla Pakietu 2 – 120 000 PLN,
3) dla Pakietu 7 – 50 000 PLN,
4) dla Pakietu 10 – unieważnione,
nie dotyczy,
potwierdzonych załączonymi do
oferty dowodami, że dostawy te
zostały wykonane należycie. Wzór
Wykazudostaw stanowi Załącznik nr
4 do SIWZ.
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więcej niż jednym pakietem,
wystarczającymjest wykazanie
co najmniej jednej dostawy
szeroko rozumianego sprzętu
komputerowego, wykonanej w
okresieostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, o
wartości nie mniejszej niż najwyższa
wartośćPakietu, którego oferta
dotyczy.
2. Dowodami, o których mowa w ust.
1, są:
1) poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jestw stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1.
3.Zamawiający jednocześnie
informuje, że w przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz któregodostawy wskazane w
wykazie, o którym mowa w ust.
1, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których
mowa w ust.2.
4.W przypadku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów (w celu
oceny spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu) zawierających
dane wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowywaluty przyjmie
średni kurs NBP obowiązujący w
dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DziennikuUrzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będzie sobota
wówczas jako kursprzeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającegodzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Ocena spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły
spełnia–niespełnia, na podstawie

W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na dostawy objęte
więcej niż jednym pakietem,
wystarczającymjest wykazanie
co najmniej jednej dostawy
szeroko rozumianego sprzętu
komputerowego, wykonanej w
okresieostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, o
wartości nie mniejszej niż najwyższa
wartośćPakietu, którego oferta
dotyczy.
2. Dowodami, o których mowa w ust.
1, są:
1) poświadczenie, z tym
że w odniesieniu do nadal
wykonywanych dostaw okresowych
lub ciągłychpoświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jestw stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
1.
3.Zamawiający jednocześnie
informuje, że w przypadku gdy
Zamawiający jest podmiotem, na
rzecz któregodostawy wskazane w
wykazie, o którym mowa w ust.
1, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których
mowa w ust.2.
4.W przypadku złożenia przez
Wykonawcę dokumentów (w celu
oceny spełnienia warunków udziału
wpostępowaniu) zawierających
dane wyrażone w walucie innej
niż PLN, Zamawiający jako kurs
przeliczeniowywaluty przyjmie
średni kurs NBP obowiązujący w
dniu opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu w DziennikuUrzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli dniem
publikacji ogłoszenia będzie sobota
wówczas jako kursprzeliczeniowy
waluty Zamawiający przyjmie
średni kurs NBP z pierwszego dnia
roboczego poprzedzającegodzień
ukazania się ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
5. Ocena spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców
zostanie dokonana wg formuły
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informacji zawartych w dokumentach
i oświadczeniach.

spełnia–niespełnia, na podstawie
informacji zawartych w dokumentach
i oświadczeniach.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca
zobowiązany złożyć:
1) (dotyczy wszystkich Pakietów)
do wszystkich urządzeń, dla
których Zamawiający wymaga
podaniaproducenta oraz modelu,
należy złożyć próbki, opisy lub
fotografie produktów, które mają
zostać dostarczone,których
autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na
żądanie Zamawiającego;
Potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą karty katalogowej
producenta, folderulub innego
dokumentu wystawionego przez
producenta oferowanego urządzenia,
potwierdzającego zgodność
deklarowanych parametrów
technicznych ze stanem faktycznym.
Dopuszcza się dokument
wydrukowany zestrony internetowej
producenta;
2) (dotyczy Pakietu 1 – 4 oraz
serwera z Pakietu 7) zaświadczenie
niezależnego podmiotu zajmującego
siępoświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami
jakościowymi, jeżeli zamawiający
odwołują się dosystemów
zapewnienia jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich.
Potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą Certyfikatu serii
ISO 9001:2000 lubdokumentu
równoważnego potwierdzającego,
że:
a) proces produkcji przedmiotu
zamówienia przebiega zgodnie z
przywołaną normą;
b) gwarancyjne usługi serwisowe
będą wykonywane zgodnie z
przywołaną normą.
2. Mając na uwadze postanowienia
art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące
istotnych zmian postanowień
zawartejumowy w stosunku do
treści oferty, z zastrzeżeniem

Powinno być:

1. W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez
Zamawiającego,Wykonawca
zobowiązany złożyć:
1) (dotyczy wszystkich Pakietów,
z wyjątkiem 10 - unieważniony)
do wszystkich urządzeń, dla
których Zamawiający wymaga
podaniaproducenta oraz modelu,
należy złożyć próbki, opisy lub
fotografie produktów, które mają
zostać dostarczone,których
autentyczność musi zostać
poświadczona przez Wykonawcę na
żądanie Zamawiającego;
Potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą karty katalogowej
producenta, folderulub innego
dokumentu wystawionego przez
producenta oferowanego urządzenia,
potwierdzającego zgodność
deklarowanych parametrów
technicznych ze stanem faktycznym.
Dopuszcza się dokument
wydrukowany zestrony internetowej
producenta;
2) (dotyczy Pakietu 1 – 4 oraz
serwera z Pakietu 7) zaświadczenie
niezależnego podmiotu zajmującego
siępoświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami
jakościowymi, jeżeli zamawiający
odwołują się dosystemów
zapewnienia jakości opartych na
odpowiednich normach europejskich.
Potwierdzeniem spełnienia
ww. warunku będzie złożenie
wraz z ofertą Certyfikatu serii
ISO 9001:2000 lubdokumentu
równoważnego potwierdzającego,
że:
a) proces produkcji przedmiotu
zamówienia przebiega zgodnie z
przywołaną normą;
b) gwarancyjne usługi serwisowe
będą wykonywane zgodnie z
przywołaną normą.
2. Mając na uwadze postanowienia
art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące
istotnych zmian postanowień
zawartejumowy w stosunku do
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przewidywanych okoliczności
określonych przezZamawiającego
w treści ogłoszenia o zamówieniu
lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmianyumowy w
przypadku:
Pakiety 1-9:
1) zmiany modelu oferowanego
sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana
ta nastąpi wyłącznie w przypadku,
gdymodel został wycofany z
dystrybucji i został zastąpiony
modelem należącym do tej samej
linii produktowej,o parametrach co
najmniej takich jak model oferowany,
lub który został udoskonalony
albo dodatkowowyposażony, z
zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie
zmianie;
2) zmiany terminu dostawy
z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy; Pakiety 10-11:
1) wycofania z dystrybucji
przedmiotu umowy i zastąpienia
go nowszą wersją produktu tego
samegoproducenta o parametrach
nie gorszych niż oferowany, za
cenę nie wyższą niż zaoferowana
wpostępowaniu;
2) zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy

treści oferty, z zastrzeżeniem
przewidywanych okoliczności
określonych przezZamawiającego
w treści ogłoszenia o zamówieniu
lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmianyumowy w
przypadku:
Pakiety 1-9:
1) zmiany modelu oferowanego
sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana
ta nastąpi wyłącznie w przypadku,
gdymodel został wycofany z
dystrybucji i został zastąpiony
modelem należącym do tej samej
linii produktowej,o parametrach co
najmniej takich jak model oferowany,
lub który został udoskonalony
albo dodatkowowyposażony, z
zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie
zmianie;
2) zmiany terminu dostawy
z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy; Pakiet 10 -
unieważnione;
Pakiet 11:
1) wycofania z dystrybucji
przedmiotu umowy i zastąpienia
go nowszą wersją produktu tego
samegoproducenta o parametrach
nie gorszych niż oferowany, za
cenę nie wyższą niż zaoferowana
wpostępowaniu;
2) zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
W związku z unieważnieniem Pakietu 10 (pismo nr AEZ/362/1863/2014/EJ z dnia 08.10.2014 r.), zgodnie z
brzmieniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, dotyczącego niniejszego przedmiotu zamówienia.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-132764
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