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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286664-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Komputery osobiste
2013/S 165-286664

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 3.8.2013, 2013/S 150-260585)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:30213000, 30213100
Komputery osobiste
Komputery przenośne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
4.Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy był produkowany jako fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
13.Zamawiający wymaga gwarancji minimum do dnia 31.12.2019 r. Sprzęt określony w pozycjach od 1 do 4 Załącznika
nr 3 do SIWZ formularzu cenowym – specyfikacji sprzętu będzie posiadał indywidualną gwarancję producenta sprzętu.
Odpowiednie dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego B
4.Oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy jest produkowany jako fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go złożone na załączniku nr 1 do SIWZ -
formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
11.09.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.09.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
11.09.2013 (13:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
4.Zamawiający wymaga, aby sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy był produkowany jako fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, ponadto zaoferowany sprzęt dla
każdej pozycji asortymentowej winien być tego samego modelu. (np. wszystkie monitory w poz. Nr 1 mają być tego
samego producenta i ten sam model).
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
13.Zamawiający wymaga aby sprzęt określony w pozycjach od 1 do 4 Załącznika nr 3 do SIWZ formularzu cenowym –
specyfikacji sprzętu posiadał indywidualną gwarancję producenta sprzętu od dnia dostawy minimum do dnia 31.12.2019
r. z serwisem gwarancyjnym realizowanym w ciągu 3 dni roboczych z naprawą świadczoną na miejscu u Zamawiającego.
Odpowiednie dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu.
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego B
4.Oświadczenie Wykonawcy, że sprzęt dostarczany w ramach realizacji umowy jest produkowany jako fabrycznie nowy,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go ponadto zaoferowany sprzęt dla każdej
pozycji asortymentowej winien być tego samego modelu złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na
odrębnym dokumencie.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
16.09.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.09.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
16.09.2013 (13:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


