
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180359-2016 z dnia 2016-08-12 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Szczecin

Przez usługę przechowywania należy rozumieć przyjęcie pojazdu lub części samochodowych i: a) w przypadku

pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób nieupoważnionych, dalszym

uszkodzeniem oraz przedostaniem...

Numer ogłoszenia: 180415 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180359 - 2016 data 12.08.2016 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: tytuł.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonywania usług przechowywania pojazdów i części

samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków

określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz.

1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP w

Świnoujściu i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych,

oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych

wymienionych w Załączniku Nr 8 do siwz do sprzętu biurowego i informatycznego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania usług przechowywania pojazdów i części

samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków

określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2012 poz.

1137 ze zm.) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym zlecanych przez KMP w

Świnoujściu i inne jednostki Policji za pośrednictwem właściwej miejscowo jednostki.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych,

oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych

wymienionych w Załączniku Nr 8 do siwz do sprzętu biurowego i informatycznego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).

W ogłoszeniu jest: Usługi.
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W ogłoszeniu powinno być: dostawa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3).

W ogłoszeniu jest: Przez usługę przechowywania należy rozumieć przyjęcie pojazdu lub części

samochodowych i: a) w przypadku pojazdu uszkodzonego zabezpieczenie go przed kradzieżą, dostępem osób

nieupoważnionych, dalszym uszkodzeniem oraz przedostaniem się opadów atmosferycznych do wnętrza

pojazdu tj. komory silnika, kabiny kierowcy i pasażera, bagażnika. b) w przypadku pojazdu nieuszkodzonego

zabezpieczenie go jak wyżej oraz uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, a w okresie jesienno-zimowym

zabezpieczenie silnika przed skutkami oddziaływania niskich temperatur. c) w przypadku ujawnienia wody w

układzie chłodzenia spuszczenie jej przed okresem zimowym, umieszczenie informacji w widocznym miejscu od

wewnętrznej strony podszybia i powiadomienie o tym fakcie właściciela pojazdu w momencie odbioru.

W ogłoszeniu powinno być: Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający rozumie produkty: - pochodzące z

legalnych źródeł dystrybucji, - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia oraz oznaczeń wskazujących

na produkt pochodzący od innych producentów niż wykazane w umowie, - nieregenerowane, - pochodzące z

bieżącej produkcji, wytworzone seryjnie w cyklu produkcyjnym, - zaopatrzone w etykiety zawierające numer

katalogowy lub inne oznaczenie stosowane przez producenta umożliwiające identyfikację produktu oraz wykaz

urządzeń, do których przeznaczony jest dany materiał eksploatacyjny, z widocznym logo producenta oraz z

terminem ważności poszczególnego materiału eksploatacyjnego widocznym na zewnątrz opakowania, bez

konieczności jego otwierania w celu odczytania tej daty, - oznaczenia asortymentu muszą być umieszczone

trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz nie mogą posiadać na obudowach oznaczeń innego producenta i

symbolu materiału niż zaoferowany w umowie i umieszczony na opakowaniach. - szczelnie zapakowane w

indywidualne opakowania, uniemożliwiające działanie czynników zewnętrznych, które mogą mieć negatywny

wpływ na poprawne działanie materiału eksploatacyjnego, takich jak np. światło, kurz i wilgoć, bez śladów

proszku-tuszu na produktach wyjętych z opakowania, - gwarantując jakość wydruku polegającą na

równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu lub grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym

wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100%

bieli w miejscach niezadrukowanych rozpoznawalne przez urządzenie drukujące i nie wywołujące pojawiania się

negatywnych komunikatów na wyświetlaczu urządzenia ani stronach testowych, kompatybilne ze sprzętem do

którego zostały zamówione tj. nie powodujące ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz zapewniające pełną

kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia. Zamawiający za materiały równoważne uznaje produkty nie

regenerowane w ogóle, nie poddane procesowi ponownego napełnienia ani wymiany jakichkolwiek elementów,

spełniające minimalne parametry określone w formularzu kalkulacji cenowej oraz poniższe wymagania:

Materiały te muszą być: - kompatybilne z urządzeniami drukującymi, w których będą wykorzystywane,

-posiadające co najmniej takie same lub wyższe parametry jakościowe i wydajnościowe, co materiały zalecane

przez producentów urządzeń drukujących (m.in. równomierność pokrycia, rozdzielczość druku, wydajność,

niezawodność, temperatura przechowywania, kolor i nasycenie barw), - zapewniające prawidłowy wydruk

dokumentu po zamontowaniu do skonfigurowanego urządzenia, bez zabrudzeń papieru..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.4).

W ogłoszeniu jest: 98.35.11.00-9.
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W ogłoszeniu powinno być: 30.12.51.10-5; 30.12.43.00-7; 30.12.40.00-4; 30.19.21.13-6.
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