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Ogłoszenie nr 500032727-N-2018 z dnia 13-02-2018 r.  

Radom: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 513050-N-2018  

Data: 05.02.2018r.  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Krajowy numer identyfikacyjny 

670897379, ul. 11 Listopada  37/59, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska,  

tel. 483453103, e-mail monika.hernik@ra.policja.gov.pl, faks 483452002.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: 2018.02.15  

W ogłoszeniu powinno być: 2018.02.16  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  

Punkt: 6.  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 

dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: W 

celu wykazania, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca 

na wezwanie Zamawiającego składa: 1.oświadczenie, że zaoferowane w ofercie produkty są 

zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniają wymagania postawione przez 

Zamawiającego w SIWZ – (wzór stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ); 2.Szczegółowa 

charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowią Załączniki od 1A do 

13A do SIWZ); Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału. 3.zaświadczenie 

niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – Szczegółowa 

charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia – wzór stanowią Załączniki 1A do 13A 

do SIWZ. 4.Dla produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli jako „zamiennik” Wykonawca 

dostarczy dokumenty: I. Certyfikat wraz z numerem certyfikacji dla systemu zarządzania 

jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10) i systemu zarządzania środowiskowego (PN-EN ISO 

14001:2015-09) w zakresie wytwarzania materiałów eksploatacyjnych, dla Producenta 

produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli. II. Kartę produktu producenta wskazanego w 

kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące informacje: a.Producenta drukarki, do 

której jest oferowany produkt kompatybilny, b.modele lub nazwy urządzeń z jakimi produkt 



jest kompatybilny, c.oznaczenie produktu kompatybilnego, jego kod, d.wydajność, e.że 

proces produkcyjny wymienionego produktu przebiega ściśle według określonych procedur 

PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 14001:2015-09. f.W przypadku tonerów do 

laserowych urządzeń monochromatycznych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z 

normą ISO/IEC 19752. g.W przypadku tonerów do kolorowych urządzeń laserowych - raport 

z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798. h.W przypadku wkładów 

atramentowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 24711. 

Dokumenty typu certyfikaty, karty produktu, raporty z badań wydajnościowych składane są w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Powyższe dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza (uplasuje na najwyższej pozycji rankingowej na dane zadanie).  

 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 

dokumentów: W celu wykazania, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania 

Zamawiającego, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa: 1.oświadczenie, że 

zaoferowane w ofercie produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i spełniają 

wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ – (wzór stanowi Załącznik nr 15 do 

SIWZ); 2.Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowią 

Załączniki od 1A do 13A do SIWZ); Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału. 

3.zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, 

że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym – 

Szczegółowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia – wzór stanowią 

Załączniki 1A do 13A do SIWZ. 4.Dla produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli jako 

„zamiennik” Wykonawca dostarczy dokumenty: I. Certyfikat wraz z numerem certyfikacji dla 

systemu zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10) i systemu zarządzania 

środowiskowego (PN-EN ISO 14001:2015-09) w zakresie wytwarzania materiałów 

eksploatacyjnych, dla Producenta produktu wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli. II. Kartę 

produktu producenta wskazanego w kolumnie nr 5 tabeli, zawierającą min. następujące 

informacje: a.Producenta drukarki, do której jest oferowany produkt kompatybilny, b.modele 

lub nazwy urządzeń z jakimi produkt jest kompatybilny, c.oznaczenie produktu 

kompatybilnego, jego kod, d.wydajność, e.że proces produkcyjny wymienionego produktu 

przebiega ściśle według określonych procedur PL-EN ISO 9001:2015-10 oraz PL-EN ISO 

14001:2015-09. f.W przypadku tonerów do laserowych urządzeń monochromatycznych - 

raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą ISO/IEC 19752. g.W przypadku tonerów 

do kolorowych urządzeń laserowych - raport z badań wydajnościowych zgodnie z normą 

ISO/IEC 19798. h.W przypadku wkładów atramentowych - raport z badań wydajnościowych 

zgodnie z normą ISO/IEC 24711. Dokumenty typu certyfikaty, karty produktu, raporty z 

badań wydajnościowych składane są w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższe dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, 

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasuje na najwyższej pozycji 

rankingowej na dane zadanie). Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w 

załącznikach do niej zostały wskazane certyfikaty lub normy wraz z numerem ich 

certyfikacji - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Certyfikaty 

równoważne muszą spełniać wymagania postawione dla wymienionego rodzaju 

certyfikatu.  
 
Sekcja Zamówień Publicznych 

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu 

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

 

dokument sporządził: Małgorzata Wójcik 


