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Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 20.09.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181851 - 2013 data 09.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie,

tel. 058 6615222, 6607661, fax. 058 620-53-38, 6607661.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

· W ogłoszeniu jest: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub

usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Formularz

techniczny, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokument należy złożyć w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

upoważnieniu załączonym do oferty. 2. Oświadczenie producenta routera zawierające informacje, że

elementy z których zbudowany jest oferowany router są przez niego uznane ( zgodnie z

wymaganiem określonym w wierszu 58 Tabeli nr 1- zał. nr 1 do SIWZ). Oświadczenie producenta

składane jest w przypadku, gdy wykonawca na formularzu oferty w pkt 5.2. oświadczy, że elementy

z których zbudowany jest oferowany router nie są produktami producenta tego routera. Dokument

należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

upoważnieniu załączonym do oferty. 3. Oświadczenie producenta serwera zawierające informacje,

że elementy z których zbudowany jest oferowany serwer są przez niego uznane (zgodnie z

wymaganiem określonym w wierszu 15 pkt 1.Tabeli nr 2- zał. nr 1 do SIWZ). Oświadczenie

producenta składane jest w przypadku, gdy wykonawca na formularzu oferty w pkt 6.2. oświadczy,

że elementy z których zbudowany jest oferowany serwer nie są produktami producenta tego

serwera. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty. 4. kartę katalogową
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oferowanego routera - należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty. 5. kartę produktową

oferowanego serwera - należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach

rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty. 6. oświadczenie producenta

routera, że oferowany w postępowaniu router jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału

dystrybucyjnego w Polsce. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej

za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w

dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty. 7. oświadczenie

producenta serwera, że oferowany w postępowaniu serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z

oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

załączonym do oferty. 8. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający zezwala na złożenie w języku angielskim dokumentów, o których mowa w pkt. 2., 3.,

4., 5., 6. i 7..

· W ogłoszeniu powinno być: W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane,

dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1.

Formularz techniczny, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokument należy

złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

upoważnieniu załączonym do oferty. 2. kartę katalogową oferowanego routera - należy złożyć w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

upoważnieniu załączonym do oferty. 3. kartę produktową oferowanego serwera - należy złożyć w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym

upoważnieniu załączonym do oferty. 4. pełny protokół testów SPEC dla oferowanego modelu

serwera wyposażonego w oferowane procesory, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Tabela

2 wiersz 3 - protokół poświadczony przez Wykonawcę 5. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Prawo

zamówień publicznych Zamawiający zezwala na złożenie w języku angielskim dokumentów, o

których mowa w pkt. 2, 3, 4.

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
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· W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Morskiej Służbie

Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia , ul. Hryniewickiego 10 (piętro II)..

· W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu lub ofert: 30.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Morskiej Służbie

Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia , ul. Hryniewickiego 10 (piętro II).

-------------------
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod nr 192133 -2013,
data zamieszczenia 20.09.2013 r.

Gdynia, dnia 20.09.2013 r.                                                              DYREKTOR
                                                                                                             /-/
                                                                                                         Marek Długosz


