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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321249-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2020/S 131-321249

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 112-271262)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Małopolska 47
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-515
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Kliman
E-mail: zzp@sc.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 477811404
Faks:  +48 477811477
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szczecin.kwp.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchom. Zintegr. sys. łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Sławnie i 
KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie
Numer referencyjny: ZZ-2380-34/20

II.1.2) Główny kod CPV
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego systemu 
łączności cyfrowo-analogowej do wskazanego przez Zamawiającego miejsca:
a) dla zad. nr 1 – dla KPP w Sławnie: fabrycznie nowych radiotelefonów nasobnych (w ilości 50 szt.), 
przewoźnych (w ilości 17 szt.), stacji retransmisyjnych (w ilości 4 szt.), systemu do zdalnego sterowania 
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radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) oraz 1 kpl. radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z konsolą 
(manipulatorem) i 2 kpl. stacji bazowej;
b) dla zad. nr 2 – dla KPP w Świdwinie: fabrycznie nowych radiotelefonów nasobnych (w ilości 50 szt.), 
przewoźnych (w ilości 13 szt.), stacji retransmisyjnych (w ilości 3 szt.), systemu do zdalnego sterowania 
radiostacjami cyfrowymi (w ilości 1 kpl.) 1 kpl. radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z konsolą 
(manipulatorem) i 1 kpl. stacji bazowej;
c) dla zad. nr 3 – dla PP w Mielnie: fabrycznie nowego radiotelefonu sterowanego po sieci IP wraz z 2 szt. 
konsol (manipulatorów).

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

06/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 112-271262

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— Część I – 9 500,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 20.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część I – 9 500,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część II – 8 800,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 20.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.
Powinno być:
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1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część II – 8 800,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część III – 600,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 20.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa 
ofertę w wysokości:
— część III – 600,00 PLN.
2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do 21.7.2020 do godziny 13.00. Decyduje 
data wpływu wadium do Zamawiającego.
3. Szczegóły oraz formy wniesienia wadium określono w rozdziale VIII specyfikacji istotnych warunków.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się 20.7.2020 o godz. 13.05 za pośrednictwem platformy zakupowej. Odbędzie się ono 
w siedzibie Zamawiającego – zespół ds. zamówień publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. 
św. Piotra i Pawła 4/5.
Powinno być:
Data: 21/07/2020
Czas lokalny: 13:05
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się 21.7.2020 o godz. 13.05 za pośrednictwem platformy zakupowej. Odbędzie się ono 
w siedzibie Zamawiającego – zespół ds. zamówień publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. 
św. Piotra i Pawła 4/5, POLSKA.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Powinno być:
Data: 23/10/2020
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Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Powinno być:
Data: 23/10/2020
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Zamiast:
Data: 30/09/2020
Powinno być:
Data: 23/10/2020

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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