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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211404

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Kliman

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie od operatora
łączy telekomunikacyjnych.
Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu zapewnienie w istniejącej sieci wewnątrz wojewódzkiej Policji
województwa zachodniopomorskiego łączy, niezbędnej do jej prawidłowego funkcjonowania.
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pełnego dostępu wszystkim jednostkom Policji województwa
zachodniopomorskiego do wszystkich usług oferowanych przez eksploatowane obecnie krajowe systemy
teleinformatyczne Policji. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest zestawienie i
uruchomienie łączy zgodnie z tabelą nr 1 oraz odpowiednie ich zagregowanie zgodnie z tabelą nr 2 w
załączniku nr 8 do siwz.
Nie dopuszcza się doprowadzenia łączy bezpośrednio do jednostki drogą inną niż przewodową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości, zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały
opisane w załączniku nr 8 do siwz oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz odpowiednio dla
każdej części zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 36 części dla poszczególnych relacji od zadania od nr 1 do
zadania nr 36 – zgodnie z opisem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 8
do siwz. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań.
3. Kod CPV: 64214400-3.
4. Pozostałe warunki wykonania i odbioru oraz rozliczania przedmiotu zamówienia i płatności określone zostały
we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia.
5. Podwykonawcy:
W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania
w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego
oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 64214400  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZ-2380-49/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-037182   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 060-101859  z dnia:  25/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/03/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
informacje o częściach zamówienia
strona 13/25 Część nr : 24 Nazwa :
Zadanie nr 24 pkt 1) Krótki opis

Zamiast:

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych dla
jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego:
KPP Kołobrzeg – PP Dygowo,
KPP Kołobrzeg – PP Rymań,
KPP Kołobrzeg – PP Ustronie
Morskie.

Powinno być:

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych dla
jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego:
KPP Kołobrzeg – PP Gościno,
KPP Kołobrzeg – PP Rymań,
KPP Kołobrzeg – PP Ustronie
Morskie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
informacje o częściach zamówienia
strona 13/25 Część nr : 24 Nazwa :
Zadanie nr 24 pkt 3) Krótki opis

Zamiast:

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych dla
jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego w relacji:
KPP Kołobrzeg – PP Dygowo,
KPP Kołobrzeg – PP Rymań,
KPP Kołobrzeg – PP Ustronie
Morskie,
od dnia 01.08.2016 r. przez okres 24
miesięcy.
Szczegółowy zakres został określony
w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia w załączniku nr 8

Powinno być:

Dzierżawa łączy
telekomunikacyjnych dla
jednostek Policji województwa
zachodniopomorskiego w relacji:
KPP Kołobrzeg – PP Gościno,
KPP Kołobrzeg – PP Rymań,
KPP Kołobrzeg – PP Ustronie
Morskie,
od dnia 01.08.2016 r. przez okres 24
miesięcy.
Szczegółowy zakres został określony
w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia w załączniku nr 8
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dospecyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

dospecyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-040055
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