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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Ośrodek Informatyki
Al. Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Woźniak
Tel.: +48 222502883
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Faks: +48 222502987
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z
zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów z procesorami POWER i systemem AIX
Numer referencyjny: COI-ZAK.3201.8.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego
bibliotek taśmowych i macierzy dyskowych wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem, oraz serwerów
z procesorami POWER i systemem AIX – na warunkach określonych w części II SIWZ – Opisie przedmiotu
zamówienia oraz części III SIWZ – wzorze umowy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-024102
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 032-069867
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/02/2018
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
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 5
Zamiast:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalnościjest krótszy - w tym okresie wykonał/uje co najmniej jedną usługę wsparcia technicznego sprzętu o
wartości conajmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.
Powinno być:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych wykonuje należycie
co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu serwisu i wsparcia serwerów lub macierzy dyskowych
lub bibliotek taśmowych, o wartości usługi nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.
W przypadku usług, których wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku,
gdy dotychczasowa wartość świadczenia usługi będzie nie mniejsza niż 500.000,00 zł brutto. W przypadku
gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie usługi, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były
wykonywane również inne świadczenia (np. szkolenia, dostawa licencji, dostawa sprzętu itp.), wykazana
musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części usługi, która obejmowała świadczenie serwisu i wsparcia
serwerów lub macierzy dyskowych lub bibliotek taśmowych. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości
usług (umów) w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:45
Powinno być:
Data: 30/03/2018
Czas lokalny: 11:45
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/03/2018
Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

