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Ogłoszenie nr 540106226-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 547660-N-2019 

Data: 15/05/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 01560870900000,

ul. ul. Jasna  2/4, 00-013  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 553 78 65, e-mail

zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl, faks (22) 553 78 67. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.6) 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego (dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji

angielskiej): a) Część I:  Dokumentacja techniczna producenta komputera określająca

podstawowe cechy oferowanego produktu (ang. data sheet),  Certyfikat ISO 9001:2000 dla

producenta sprzętu,  Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu,  Zgodność sprzętu z

oprogramowaniem MS Windows 10 Professional 64Bit PL potwierdzona wpisem na stronie

Windows Certified Products List,  Deklaracja zgodności CE,  Potwierdzenie spełnienia

kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji

substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie

dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii
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S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla

produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji

na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności

zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw

sztucznych o masie powyżej 25 gram,  Oświadczenie Wykonawcy lub Producenta sprzętu że

firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada

autoryzacje producenta komputera,  Oświadczenie producenta, że komputer jest produkowany

seryjnie, wyprodukowany w ilości min. 10 000 sztuk, b) Część II:  Dokumentacja techniczna

producenta komputera określająca podstawowe cechy oferowanego produktu (ang. data sheet), 

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu,  Certyfikat ISO 14001 dla producenta

sprzętu,  Deklaracja zgodności CE,  Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w

tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w

postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta

jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w

dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających

energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień

publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO

1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej

25 gram,  Oświadczenie Wykonawcy lub Producenta sprzętu że firma serwisująca posiada ISO

9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera 

W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (dopuszcza się złożenie dokumentów w

wersji angielskiej): a) Część I: Dokumentacja techniczna producenta komputera określająca

podstawowe cechy oferowanego produktu (ang. data sheet), Certyfikat ISO 9001:2000 dla

producenta sprzętu, Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE,

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii

Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy

wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej

Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji

kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania

przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z

grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz

elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram, Oświadczenie
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Wykonawcy lub Producenta sprzętu że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie

usług serwisowych oraz posiada autoryzacje producenta komputera, Oświadczenie producenta,

że komputer jest produkowany seryjnie, wyprodukowany w ilości min. 10 000 sztuk, b) Część II:

Dokumentacja techniczna producenta komputera określająca podstawowe cechy oferowanego

produktu (ang. data sheet), Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu, Certyfikat ISO

14001 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE, Potwierdzenie spełnienia kryteriów

środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji

niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji

producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych

w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów

zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby

zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z

normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o

masie powyżej 25 gram,  Oświadczenie Wykonawcy lub Producenta sprzętu że firma

serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje

producenta komputera 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6.2) 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-31, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-05, godzina: 11:00, 

 


