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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461272-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Skanery komputerowe
2021/S 177-461272
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 171-444305)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: BA.I.272.38.2021
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Szewczyk
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077507
Faks: +48 322077395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.uw.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Numer referencyjny: BA.I.272.38.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30216110 Skanery komputerowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów A3 dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 171-444305
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rodzaj procedury
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie: Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności
zachowania ciągłości funkcjonowania/pracy Oddziału Kancelarii, a co za tym idzie sprawnego i przede
wszystkim terminowego realizowania spraw prowadzonych w Urzędzie. Na chwilę obecną ilość korespondencji
wpływającej nieustannie wzrasta, a sprzęt dotychczas używany ulega wyeksploatowaniu. Dużym obciążeniem
stała się również wymuszona praca w trybie zdalnym przez pracowników merytorycznych Urzędu, co wymusiło
na pracownikach Kancelarii skanowanie w całości praktycznie wszystkich dokumentów. Dodatkowo jakość
papieru, na którym doręczana jest korespondencja stale spada co wpływa na szybkość zużycia posiadanych
urządzeń i coraz częstszą potrzebę ich serwisowania (a to związane jest z czasowym wyłączeniem skanerów
z bieżącej pracy). Zakupione urządzenia przeznaczone będą do wsparcia stanowisk pracy w BielskuBiałej i Częstochowie gdzie nie ma możliwości bezpośredniego wsparcia pracowników innym sprzętem
oraz natychmiastowej wizyty serwisantów. Do chwili obecnej możliwa była podmiana sprzętów pomiędzy
lokalizacjami jednak w chwili obecnej system pracy nie pozwala na ww. rozwiązanie stąd każda awaria
równoznaczna jest z czasowym wstrzymaniem pracy i opóźnieniem w wydaniu dokumentów z Kancelarii.
W obliczu zapowiadanej kolejne fali koronawirusa i prawdopodobnego powrotu do pracy w trybie zdalnym
pracowników merytorycznych skrócenie terminu składania ofert jest
jak najbardziej zasadne.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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