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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204533-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi telekomunikacyjne
2018/S 090-204533

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 076-169562)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Sekcja Zamówień Publicznych
17/18
11 Listopada 37/59
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wójcik
E-mail: malgorzata.wojcik@ra.policja.gov.pl 
Faks:  +48 483452002
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dzierżawa elementów infrastruktury telekomunikacyjnej oraz najmu urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych
dla sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji podległych KWP zs. w Radomiu
Numer referencyjny: 27/18

II.1.2) Główny kod CPV
64200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy telekomunikacyjnych Ethernet L2 typu A-wielopunkt i B-punkt
zakończonych routerem brzegowym i przełącznikiem sieciowym od Operatora przez Komendę Wojewódzką
Policji zs. w Radomiu. Łącza mogą być wykonane w technologii światłowodowej, miedzianej i radiowej. W
przypadku realizacji połączenia w technologii radiowej Wykonawca sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiającemu projekt instalacyjny każdego łącza odrębnie. Łącza będą wchodzić w skład systemu OST112
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opartego wyłącznie na urządzeniach firmy CISCO i staną się jego integralną częścią - w podziale na 5 (pięć)
zadań.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 13 000,00 PLN.
Zadanie nr 2 - 9 000,00 PLN.
Zadanie nr 3 - 11 000,00 PLN.
Zadanie nr 4 - 7 000,00 PLN.
Zadanie nr 5 - 3 000,00 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-169562

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Powinno być:
Warunki realizacji Umowy określa wzór Umowy -załącznik nr 5 do SIWZ.
Numer sekcji: VI.4.3
Zamiast:
Powinno być:
Wykonawcy Zgodnie z ustawą Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI: Wykonawcy
a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ww. ustawy. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Termin wniesienia odwołania:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Dodaje się zapis
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodne z opisem zawartym pkt. VI ppk. 3 SIWZ obowiązujące na terenie jego kraju. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169562-2018:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S90
12/05/2018
204533-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 3

12/05/2018 S90
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 3

właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.


