https :Mbzp.uzp.goy.pL”ZP4O6JPreyiew/3dd2c789-c866-46dd-a9d2-...

Ogłoszenie nr 540219686-N-2020 z dnia 05-11-2020 r.
Toruń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602034-N-2020
Data: 26/10/2020

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87124606300000, ul. Szosa
Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48566693900,
e-mail zamowienia®wup.torun.pl, faks +48566693999.
Adres strony internetowej (url): http ://wup.torun. ibip .pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.!) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w zakresie części 1 „A” i 2 „B”
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności:
a) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; b)
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości. jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów
zapewniania jakości opartych na odpowiednich seriach norm europejskich; Certyfikaty i
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zaświadczenia i oświadczenia, których żąda Zamawiający zostały wyszczególnione w części I i 2
formularza ofertowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamawiający

dopuszcza przedstawienie powyższych dokumenty wjęzyku angielskim. Wykaz certyfikatów i
zaświadczeń wskazanych w załączniku nr 1

—

formularz ofertowo-cenowy: Lp. Część Punkt

Nazwa 1)1 AI. pkt. 13 Gwarancja pisemna, Oświadczenie dot. części zamiennych i
Oświadczenie producenta 2) I Al. pkt. 15 Certyfikat 1S09001 3)1 Al. pkt. 15 Oświadczenie lub
Certyfikat Microsoft 4)1 Al, pkt. 15 Deklaracja zgodności CE 5)1 Al, pkt. 15 Certyfikat Energy
Star lub EPEAT 6)1 AI, pkt. 15 Oświadczenie lub certyfikat dot. głośności jednostki 7)1 A2,

pkt. 7 Gwarancja pisemna i Oświadczenie producenta 8) I A2, pkt. 10 Deklaracja zgodności CE
9) I A2, pkt. 10 TCO lub TCO Display 10) 1 A2, pkt. 10 EPEAT lub Energy Star lub EU

ENERGY EFFICIENCY LABEL (klasa 13)11) 2 Bi, pkt. 3 Dokument potwierdzający posiadanie
tytułu upoważniającego do sprzedaży licencji Microsoft w ramach Umowy Select Plus (w
przypadku zaoferowania licencji tego typu) Wykonawca może zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 6.3.1 lit a), b), złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające
siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca,
który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których
mowa w ust. 6.3.1 lit a), b), może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia
jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę
środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewnianiajakości lub
środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego
zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia. że oferowane dostawy w zakresie części I
..A” i 2 ..B” odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Zamawiający żąda w

szczególności: a) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego. że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom
technicznym; b) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem
spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, jeżeli zamawiający
odwołuje się do systemów zapewnianiajakości opartych na odpowiednich seriach norm
europejskich; Certyfikaty i zaświadczenia i oświadczenia. których żąda Zamawiający zostały
wyszczególnione w części I i 2 formularza ofertowo-cenowego stanowiącego załącznik nr I do

niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższych dokumenty wjęzyku
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angielskim. Wykaz certyfikatów i zaświadczeń wskazanych w załączniku nr 1

—

formularz

ofertowo-cenowy: Lp. Część Punkt Nazwa 1) 1 Al, pkt. 13 Gwarancja pisemna, Oświadczenie
dot. części zamiennych i Oświadczenie wykonawcy 2)1 Al, pkt. 15 Certyfikat 1SO9001 3) 1
Al, pkt. 15 Oświadczenie lub Certyfikat Microsoft 4)1 Al, pkt. 15 Deklaracja zgodności CE
5)1 Al, pkt. 15 Certyfikat Energy Star lub EPEAT 6)1 Al, pkt. 15 Oświadczenie lub
certyfikat dot. głośności jednostki 7)A1, pkt. 16 Oświadczenia producentów oprogramowania—
w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, 8)1 A2, pkt. 7 Gwarancja pisemna i
Oświadczenie wykonawcy 9)1 A2, pkt. 10 Deklaracja zgodności CE 10) 1 A2, pkt. 10 TCO
lub TCO Display 11) 1 A2, pkt. 10 EPEAT lub Energy Star lub EU ENERGY EFFICIENCY
LABEL (klasa B) 12)1 A3, pkt. 2 Oświadczenia producentów oprogramowania

—

w przypadku

zaoferowania produktu równoważnego, 13)2 BI, pkt. 2 Oświadczenia producentów
oprogramowania

—

w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, 14) 2 Bi, pkt. 3

Dokument potwierdzający posiadanie tytułu upoważniającego do sprzedaży licencji Microsoft
w ramach Umowy Select Plus (w przypadku zaoferowania licencji tego typu) Wykonawca
może zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6.3.1 lit a), b), złożyć równoważne
dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego,
nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 6.3.1 lit a), b), może złożyć
inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania
środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków zapewnienia jakości
zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania
środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie
systemu lub norm zarządzania środowiskowego. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w
szczególności: próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów,
programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi
zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Wykaz próbek lub

pozostałych materiałów, których może żądać Zamawiający zostały wyszczególnione w części 1
i 2 formularza ofertowo-cenowego stanowiącego załącznik nr I do SIWZ.
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