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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polska
Osoba do kontaktów: Irmina Weronika Stodulska
Tel.:  +48 814454159
E-mail: dzp@kul.pl 
Faks:  +48 814454163
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kul.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z dzierżawą nowych dla
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Numer referencyjny: AZP-240/PN-p209/11/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50313200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania ciągłości pracy urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych
wraz z dzierżawą nowych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Usługa będzie realizowana
poprzez dzierżawę urządzeń drukujących (drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) wraz ze świadczeniem
kompleksowej obsługi serwisowej dzierżawionych urządzeń oraz urządzeń będących w posiadaniu Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

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

22/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SZKOTT
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-183210

mailto:dzp@kul.pl
www.kul.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 247-519543
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/12/2017

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
— posiadania doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej trzy usługi dzierżawy urządzeń
drukujących(drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) wraz ze świadczeniem kompleksowej obsługi serwisowej
o wartości min.250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN) każda. Przez
wykonanie danej usługi zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
— posiadania doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: co najmniej trzy usługi kompleksowego serwisu urządzeń
drukujących (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne) o wartości min. 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100 zł) każda.
Przez wykonanie danej usługi Zamawiający rozumie sumę świadczeń wykonanych w ramach jednej umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/02/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 01/02/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 08/02/2018

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:519543-2017:TEXT:PL:HTML
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Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


