
 

Numer ogłoszenia: 84970 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014. 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48821 - 2014 data 07.03.2014 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: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. 

Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami w 

odpowiedniej części (załącznik nr 1 do siwz). 2. Wypełniony i podpisany formularz 

kalkulacji cenowej w odpowiedniej części - załącznik nr 5.1-5.16. 3. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do 

wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są 

uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki cywilnej, 

uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej 

muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio ust. 5 

lub 8 siwz. 4. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych na 

potwierdzenie, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania postawione przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w części 

1,2,3,5,7,9,10,12. aktualne karty charakterystyki, świadectwa jakości, oferty katalogowe 

wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, 

iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. 5. W 

celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - dla części 1-5,7 karty katalogowe wydane przez 

producenta potwierdzające zgodność oferowanych odczynników i materiałów z 

wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego; - dla części 9-13 

aktualne katalogi wydane przez producenta, świadectwa jakości potwierdzające zgodność 



oferowanych odczynników i materiałów z wymaganiami szczegółowymi określonymi 

przez Zamawiającego. Karty katalogowe i katalogi mogą być sporządzone w języku 

polskim lub angielskim.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty cenowej wraz 

z oświadczeniami w odpowiedniej części (załącznik nr 1 do siwz). 2. Wypełniony i 

podpisany formularz kalkulacji cenowej w odpowiedniej części - załącznik nr 5.1-5.16. 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców) lub inne dokumenty 

niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty 

jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. odpis KRS, umowa spółki 

cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa 

wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdz. X odpowiednio 

ust. 5 lub 8 siwz. 4. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych na 

potwierdzenie, że zaoferowane dostawy spełniają wymagania postawione przez 

Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w części 

1,2,3,5,7,9,10,12. aktualne karty charakterystyki, świadectwa jakości, oferty katalogowe 

wraz z opisem, na podstawie których Zamawiający będzie mógł jednoznacznie określić, 

iż zaoferowany równoważny asortyment spełnia parametry przez niego wymagane. 5. W 

celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: - dla części 1-5,7 karty katalogowe wydane przez 

producenta potwierdzające zgodność oferowanych odczynników i materiałów z 

wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego, - dla części 9-13 

aktualne katalogi lub wydruki produktów ze stron internetowych producentów 

(odpowiadające formą opisowi katalogowemu dla produktów chemicznych), świadectwa 

jakości potwierdzające zgodność oferowanych odczynników i materiałów z 

wymaganiami szczegółowymi określonymi przez Zamawiającego. Karty katalogowe, 

katalogi oraz wydruki opisu produktów ze stron internetowych producentów 

(odpowiadające formą opisowi katalogowemu dla produktów chemicznych) mogą być 

sporządzone w języku polskim lub angielskim.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 18.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w 

Szczecinie, Pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień 

Publicznych pok. 301. 

 W ogłoszeniu powinno być: 20.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka 

Policji w Szczecinie, Pl. Św. Św. Piotra i Pawła 4/5, 70-521 Szczecin Zespół ds. 

Zamówień Publicznych pok. 301.. 


