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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 5
Białystok
15-161
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Fiedoruk
Tel.:  +48 857430709
E-mail: przetargi@bialystok.sa.gov.pl 
Faks:  +48 857329001
Kod NUTS: PL8
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialystok.sa.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby sądów apelacji białostockiej
Numer referencyjny: G-241-17/17

II.1.2) Główny kod CPV
30214000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów oraz monitorów na potrzeby sądów apelacji białostockiej
zgodnie zgodnie z wykazem jednostek wraz z lokalizacjami dostaw - załącznik 7 SIWZ. 2. Zamówienie zostało
podzielone na 6 części tj.:
1) 1 część : Dostawa komputerów typ 1 – 305 sztuk.;
2) 2 część : Dostawa komputerów AllInOne typ 1 -290 sztuk ;
3) 3 część : Dostawa laptopów typ 1 - 37 sztuk ;
4) 4 część : Dostawa laptopów typ 1 wersja 1 - 188 sztuk ;
5) 5 część : Dostawa monitorów typ 2 -163 sztuk ;
6) 6 część : Dostawa monitorów typ 4 - 135 sztuk

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:przetargi@bialystok.sa.gov.pl
www.bialystok.sa.gov.pl


2 / 2

Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-118107
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 165-339537
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/08/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz na podstawie
art.24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca do ofertymusidołączyć:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
wformieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VI punkt
4 i 5 SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej(www.poznan.sa.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, złożyli Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23.
Powinno być:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz na podstawie
art.24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 8.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca do ofertymusidołączyć:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
wformieJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwie
Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni,terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale VI punkt
4 i 5 SIWZ - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda, aby Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej(www.bialystok.sa.gov.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, złożyli Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:339537-2017:TEXT:PL:HTML
www.poznan.sa.gov.pl
www.bialystok.sa.gov.pl

