
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 121270-2012 z dnia 2012-04-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykaz elementów świadczenia usługi: 1) Zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej 
Wykonawcy obejmującej co najmniej 91procent terenu Polski na poziomie umożliwiającym 
realizacje transmisji głosu i danych. 2) Zawarcie umowy na...
Termin składania ofert: 2012-04-25 

Numer ogłoszenia: 126520 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 121270 - 2012 data 17.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 
(091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ustęp pn 

Wymagania Zamawiającego w zakresie świadczenia usług. pkt 21. W ramach umowy muszą 
być zagwarantowane i uruchomione następujące usługi: lit k) informacja np. SMSem o 
próbie połączenia wraz z numerem osoby dzwoniącej oraz datą i godziną (gdy numer 
dzwoniący nie posiada ograniczenia prezentacji własnego numeru) gdy telefon był 
wyłączony, poza zasięgiem lub linia była zajęta. Usługa ta musi być niezależna od Poczty 
głosowej.. 

• W ogłoszeniu powinno być: lit k) informacja np. SMSem o próbie połączenia wraz z 
numerem osoby dzwoniącej oraz datą i godziną (gdy numer dzwoniący nie posiada 
ograniczenia prezentacji własnego numeru) gdy telefon był wyłączony lub poza zasięgiem. 
Usługa ta musi być niezależna od Poczty głosowej.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 
• W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: pkt 2. Wadium należy złożyć przed 

upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.04.2012 r. do godziny 11.30, a kopię 
potwierdzenia jego wniesienia należy załączyć do oferty. Decyduje data wpływu środków do 
Zamawiającego.. 

• W ogłoszeniu powinno być: pkt 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu 
składania ofert, tj. do dnia 26.04.2012 r. do godziny 11.30, a kopię potwierdzenia jego 
wniesienia należy załączyć do oferty. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.. 

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

lub ofert: 25.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, 
Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 26.04.2012 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji 
w Szczecinie, Pl. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych 
pok. 301. 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=121270&rok=2012-04-17

