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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251706-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Łęczna: Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
2012/S 151-251706
Powiat Łęczyński, Aleja Jana Pawła II 95 A, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, attn: Elżbieta Kowalik,
POLSKA-21-010Łęczna. Tel. +48 817526480. E-mail: e.kowalik@powiatleczynski.pl. Fax +48 817526464.
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.6.2012, 2012/S 121-200784)

Przedmiot zamówienia:
CPV:32500000, 32510000, 32550000, 32570000, 32000000, 51300000, 51900000, 80510000
Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne.
Bezprzewodowy system telekomunikacyjny.
Sprzęt telefoniczny.
Zamiast:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
II. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy
przedłożyć:
1. Opis - wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2.2 do
SIWZ).
2. Próbki - dla zweryfikowania (w zakresie opisanym w ofercie z wykorzystaniem załączonego do oferty formularza
stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) zgodności zaoferowanych dostaw ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia testów oferowanych produktów:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do przeprowadzenia testów we wskazanym przez siebie
zakresie, terminie, miejscu.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania testów i ich wyników.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wzywania wykonawców na testy bez podania przyczyn.
d) Testy Wykonawców będą odbywały się w kolejnych dniach zgodnie z zasadą pierwszy prezentuje wykonawca który
przedłożył ofertę z najkorzystniejszą ceną, następnie kolejny itd.
e) Wykonawca musi zabezpieczyć infrastrukturę oraz inne zasoby niezbędne do przeprowadzenia testów.
f) Ocena oferowanych produktów zostanie przeprowadzona w oparciu o jednakową dla wszystkich procedurę testów,
która ma na celu zbadanie zgodności oferowanego urządzenia ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
g) Procedura szczegółowo będzie regulować sposób oraz zakres oceny zgodności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Procedura zostanie przekazana Wykonawcom w wezwaniu do
przeprowadzenia testów.
Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.8.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.8.2012 (10:30)
Powinno być:
III.1.4) Inne szczególne warunki:
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II. 1. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
należy:
1) przedłożyć opis - wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik
nr 2.2 do SIWZ).
2) przeprowadzić próbę - demonstrację - (w zakresie opisanym w ofercie z wykorzystaniem załączonego do oferty
formularza stanowiącego załącznik nr 2.2 do SIWZ) dla zweryfikowania zgodności zaoferowanych dostaw ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia testów oferowanych produktów.
3. Ocena oferowanych produktów zostanie przeprowadzona w oparciu o jednakową dla wszystkich procedurę
przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji określoną w załączniku nr 8 do SIWZ - która ma na celu zbadanie
zgodności oferowanych urządzeń ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
4. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem testów obciążają Wykonawcę i nie mogą stanowić podstawy
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.8.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 27.8.2012 (10:30).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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