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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391189-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Komputery przenośne
2017/S 191-391189
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 172-351938)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
al. Pilsudskiego 28
Rzeszów
35-001
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Hamryszczak
Tel.: +48 178580286
E-mail: zamowienia.publiczne@rzeszow.sa.gov.pl
Faks: +48 178580221
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rzeszow.sa.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa laptopów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej.
Numer referencyjny: F-271-61/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30213100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów do sądów z obszaru apelacji rzeszowskiej.
Zestawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
oraz zestawieniem asortymentowo-ilościowym przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, będący
jednocześnie Formularzem asortymentowo-cenowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2017
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Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 172-351938

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej
dwie podobne dostawy o wartości nie niższej niż na kwotę 50 000,00 zł brutto każda. Wzór formularza
Wykaz dostaw stanowi Zał. Nr 5 do SIWZ Forma dokumentu: oryginał. Forma dokumentu na dowodów, że te
dostawy zostały wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Uwaga:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww.
warunek Wykonawcy mogą spełnić łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. W
celu potwierdzenia w/w wymagań: 1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Wzór formularza Wykaz dostaw stanowi Zał. Nr 5 do SIWZ Forma dokumentu: oryginał. Forma dokumentu na
dowód, że dostawy zostały wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
należy przedłożyć: Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego
produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania
lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych Zaświadczenie niezależnego podmiotu
zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi,
potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,
w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań
informatycznych Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
z normami jakościowymi dla producenta urządzenia lub Wykonawcy potwierdzające, że oferowane urządzenia
są dystrybuowane zgodnie z normami jakościowymi PN-EN ISO co najmniej 9001:2008 lub równoważnymi w
zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia
Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie poprawnie współpracuje z systemem operacyjnym
Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 Deklaracja zgodności z dyrektywą ROHS UE o eliminacji substancji
niebezpiecznych Dokumenty, z których będą wynikały parametry oferowanych urządzeń, wskazane w Zał.
Nr 1 do SIWZ: np. karta katalogowa urządzenia, folder lub oświadczenie producenta lub oświadczenie
autoryzowanego przedstawiciela producenta Raport z testu wydajności PassMark CPU z wynikiem nie gorszym
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niż 4700 – wydruk ze strony internetowej lub wydruk z przeprowadzonego testu dla oferowanego procesora.
Test przeprowadzony nie wcześ.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej tj. jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej dwie
podobne dostawy o wartości nie niższej niż na kwotę 50 000 PLN brutto każda. Wzór formularza Wykaz dostaw
stanowi Zał. nr 5 do SIWZ Forma dokumentu: oryginał. Forma dokumentu na dowodów, że te dostawy zostały
wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt 8 SIWZ, na
zasadzie spełnia/nie spełnia. W celu potwierdzenia w/w wymagań: 1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; Wzór formularza Wykaz dostaw stanowi Zał. nr 5 do SIWZ Forma dokumentu: oryginał. Forma
dokumentu na dowód, że dostawy zostały wykonane należycie: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, należy przedłożyć: Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta
oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji lub
projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych Zaświadczenie niezależnego
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi,
potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 14001 lub równoważnej,
w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań
informatycznych Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
z normami jakościowymi dla producenta urządzenia lub Wykonawcy potwierdzające, że oferowane urządzenia
są dystrybuowane zgodnie z normami jakościowymi PN-EN ISO co najmniej 9001:2008 lub równoważnymi w
zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia
Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie poprawnie współpracuje z systemem operacyjnym
Windows 10-wydruk lub zrzut ze strony Microsoft Compatible Product List, Deklaracja zgodności z dyrektywą
ROHS UE o eliminacji substancji niebezpiecznych Dokumenty, z których będą wynikały parametry oferowanych
urządzeń, wskazane w Zał. nr 1 do SIWZ: np. karta katalogowa urządzenia, folder lub oświadczenie producenta
lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta Raport z testu wydajności PassMark CPU z
wynikiem nie gorszym niż 4700 – wydruk ze strony internetowej lub wydruk z przeprowadzonego testu dla
oferowanego procesora. Test przeprowadzony nie wcześniej niż 1.6.2017.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 9:00
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Powinno być:
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/10/2017
Czas lokalny: 9:10
Powinno być:
Data: 20/10/2017
Czas lokalny: 9:10
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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