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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:  Województwo Śląskie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ligonia 46

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-037 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel.: +48 322078569

Osoba do kontaktów:  Krzysztof Guła, Tomasz Żak, Rafał Kamiński

E-mail:  zamowienia@slaskie.pl Faks:  +48 322078578

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.slaskie.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:
Dostawa części komputerowych, akcesoriów komputerowych i części do laptopów

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części komputerowych, akcesoriów komputerowych i części do
laptopów – fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu, spełniających normy CE, wymienionych i opisanych
w SIWZ – zgodnie z zakresami. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), znajduje się w Załączniku
nr 3 do SIWZ.
1. Określone w Załączniku nr 3 do SIWZ parametry techniczne/funkcjonalne stanowią minimalne wymagania
Zamawiającego, jakie musi spełniać dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia, zgodnie z
zakresami
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym do siedziby
Zamawiającego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, bez
pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.
3. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym (zwanym dalej
protokołem). Podpisany przez obie strony „bez zastrzeżeń” protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił
podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
4. Protokół zawierający co najmniej: nazwę urządzenia, ilość, numer fabryczny lub seryjny, datę i miejsce
przekazania, zostanie sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
5. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniej niż
36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego „bez zastrzeżeń”.
Wykonawca wraz z dostawą dostarczy pisemną gwarancję w języku polskim na przedmiot zamówienia, zgodnie
z zakresami. Postanowienia dot. gwarancji zostały uregulowane w §5 wzoru umowy.
6. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy instrukcje użytkownika, broszury instalacyjne oraz dokumenty
gwarancyjne/licencyjne na przedmiot zamówienia w języku polskim.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30237000  
Dodatkowe przedmioty 30237100  
 30237200  
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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)
OP-ZP.272.3.00079.2015.RK

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_guzik77
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-090340   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 132-242546  z dnia:  11/07/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/07/2015  (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:

Zamiast: Powinno być:

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:
Postępowanie unieważniono w Zakresie II – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1), gdyż nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/10/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-141865
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