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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg  Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: Centrum Projektów Informatycznych MSWiA

Adres pocztowy: ul. Pileckiego 63

Miejscowość: Warszawa Kod
pocztowy:

02-781

Kraj: Polska

Punkt
kontaktowy:

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, ul.
Pileckiego 63, 02-781 Warszawa

Tel.: +48 22 327 69 93

Osoba do
kontaktów: Michał Piasecki

E-mail: zamowienia@cpi.mswia.gov.pl Faks: +48 22 327 69 02

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.cpi.mswia.gov.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I

II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie zintegrowanego cyfrowego systemu
łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa (OCSŁR-1) na terenie miasta Warszawa,
Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
(GZM) (Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Świętochłowice,
Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Tychy) oraz powiatów: gdańskiego,
wołomińskiego, pruszkowskiego, warszawsko-zachodniego, piaseczyńskiego, otwockiego, legionowskiego,
mińskiego, nowodworskiego, grodziskiego, wrocławskiego, poznańskiego oraz krakowskiego. Potrzeba
przeprowadzenia postępowania związana jest z realizacją celów projektu współfinansowanego w ramach 7 osi
PO IG.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 32418000

Dodatkowe przedmioty 51310000
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
19-CPI-WA-2244/10

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

SIMAP
OJS eSender

Login: ENOTICES_CPIMSWiA

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-106530 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
157-243171

z dnia
14/08/2010

(dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/08/2010 (dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.

Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
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 (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3 INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca winien umieścić
Wniosek (wzór Wniosku
dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego(www.cpi.mswia.gov.pl)
wraz z kompletem dokumentów
w zamkniętej kopercie
oznaczonej nazwą i
adresemzamawiającego:
Centrum Projektów
Informatycznych Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i
Administracji, ul.Pileckiego 63,
02-781 Warszawa oraz
opisanej w następujący sposób:
"Wniosek o dopuszczenie

INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca winien umieścić
Wniosek (wzór Wniosku
dostępny na stronie internetowej
Zamawiającego(www.cpi.mswia.gov.pl)
wraz z kompletem dokumentów
w zamkniętej kopercie
oznaczonej nazwą i adresem
zamawiającego: Centrum
Projektów Informatycznych
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji,
ul. Pileckiego 63, 02-781
Warszawa oraz opisanej
w następujący sposób:
"Wniosek o dopuszczenie
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

do udziału wpostępowaniu
nr: 19-CPI-WA-2244/10 na:
„Zaprojektowanie, budowę i
wdrożenie Ogólnokrajowego
CyfrowegoSystemu Łączności
Radiowej – etap I” nie otwierać
przed 14.9.2010 r. godz. 11:00".
Dokumenty powinny zostać
złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałemprzez
wykonawcę. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej
kopiidokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona przez
wykonawcę kopia dokumentu
jest nieczytelna lub
budziwątpliwości co do
jej prawdziwości. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniemna
język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
Wniosek powinien być
sporządzony w jednym
egzemplarzu oraz podpisany
przez osobę /y/ upoważnioną /e/
doreprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w
rejestrze sądowym lubinnym
dokumencie, właściwym dla
danej formy organizacyjnej
Wykonawcy, albo przez
osobę umocowaną przezosoby
uprawnione. Umocowanie
(pełnomocnictwo) do
reprezentowania Wykonawcy
lub Wykonawców musi
byćzałączone do wniosku.
Pełnomocnictwo może być
złożone w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej
zazgodność z oryginałem
notarialnie.
Publiczne otwarcie Wniosków
odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego w sali
konferencyjnej w dniu
14.9.2010r. godz. 11:00.

do udziału w postępowaniu
nr: 19-CPI-WA-2244/10 na:
„Zaprojektowanie, budowę i
wdrożenie Ogólnokrajowego
Cyfrowego Systemu Łączności
Radiowej – etap I” nie otwierać
przed 28.09.2010 r. godz. 12:00".
Dokumenty powinny zostać
złożone w formie oryginału
lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. Zamawiający
może żądać przedstawienia
oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona
przez wykonawcę kopia
dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.
Wniosek powinien być
sporządzony w jednym
egzemplarzu oraz podpisany
przez osobę /y/ upoważnioną /
e/ do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze sądowym
lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy, albo
przez osobę umocowaną
przez osoby uprawnione.
Umocowanie (pełnomocnictwo)
do reprezentowania Wykonawcy
lub Wykonawców musi
być załączone do wniosku.
Pełnomocnictwo może być
złożone w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem
notarialnie.
Publiczne otwarcie Wniosków
odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego w sali
konferencyjnej w dniu
28.09.2010r. godz. 12:00

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Zamiast: Powinno być:Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: (dd/mm/rrrr) (gg:mm) (dd/mm/rrrr) (gg:mm)
IV.3.4 14/09/2010 10:00 28/09/2010 11:30
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod
pocztowy:

Kraj:

Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:

E-mail: Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst Tekst do dodania
_____ _____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
08/09/2010  (dd/mm/rrrr)
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