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Ogłoszenie nr 500050615-N-2017 z dnia 27-10-2017 r.

Warszawa:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606461-N-2017 

Data: 24/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Transportu Kolejowego, Krajowy numer identyfikacyjny 015481433, ul. Aleje Jerozolimskie 

134, 02-305   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 749 14 00, e-mail

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl, faks 22 749 14 01. 

Adres strony internetowej (url): www.utk.gov.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: W zakresie Części 1 Zamawiający nie stawia warunku udziału w

postępowaniu. Warunek w zakresie Części 2 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

należycie co najmniej 3 dostawy i każda z wykazanych dostaw spełnia łącznie następujące

kryteria: 1) wartość dostawy: co najmniej 15 000,00 zł. 2) przedmiot dostawy: biblioteka

taśmowa objęta co najmniej 24 miesięczna gwarancją on-site i serwisem świadczonym w trybie

24/7. 3) w przypadku, gdy dostawa biblioteki taśmowej była częścią większego zamówienia,

kryteria określone w pkt. 1 i 2 muszą być spełnione dla tej części. Warunek w zakresie Części 3

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.
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w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy i każda z

wykazanych dostaw spełnia łącznie następujące kryteria: 1) wartość dostawy: co najmniej 50

000,00 zł. 2) przedmiot dostawy: serwer wraz z systemem operacyjnym, objęty co najmniej 24

miesięczna gwarancją i usługą serwisową świadczoną w miejscu użytkowania sprzętu. 3) w

przypadku gdy dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym była częścią większego

zamówienia, kryteria określone w pkt. 1 i 2 muszą być spełnione dla tej części. W zakresie

Części 4 Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu. Warunek w zakresie Części

5 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy i każda z

wykazanych dostaw spełnia łącznie następujące kryteria: 4) wartość dostawy: co najmniej 130

000,00 zł. 5) przedmiot dostawy: macierz dyskowa, objęta co najmniej 24 miesięczna gwarancją

i usługą serwisową świadczoną w miejscu użytkowania sprzętu. 6) w przypadku gdy dostawa

macierzy dyskowej była częścią większego zamówienia, kryteria określone w pkt. 1 i 2 muszą

być spełnione dla tej części. 

W ogłoszeniu powinno być: W zakresie Części 1 Zamawiający nie stawia warunku udziału w

postępowaniu. Warunek w zakresie Części 2 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

należycie co najmniej 1 dostawę, która spełnia łącznie następujące kryteria: 1) wartość dostawy:

co najmniej 15 000,00 zł. 2) przedmiot dostawy: biblioteka taśmowa objęta co najmniej 24

miesięczna gwarancją on-site i serwisem świadczonym w trybie 24/7. 3) w przypadku, gdy

dostawa biblioteki taśmowej była częścią większego zamówienia, kryterium określone w pkt. 1

musi być spełnione dla tej części, natomiast 24 miesięczny okres gwarancji on-site i serwis

świadczony w trybie 24/7, o których mowa w pkt. 2, mogą dotyczyć dowolnego sprzętu IT

objętego tym zamówieniem. Warunek w zakresie Części 3 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę, która spełnia łącznie następujące kryteria: 1)

wartość dostawy: co najmniej 50 000,00 zł, 2) przedmiot dostawy: serwer, objęty co najmniej 24

miesięczna gwarancją i usługą serwisową świadczoną w miejscu użytkowania sprzętu, 3) w

przypadku, gdy dostawa serwera była częścią większego zamówienia, kryteria określone w pkt. 1
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i 2 muszą być spełnione dla tej części. W zakresie Części 4 Zamawiający nie stawia warunku

udziału w postępowaniu. Warunek w zakresie Części 5 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wykonał należycie co najmniej 1 dostawę, która spełnia łącznie następujące kryteria: 1)

wartość dostawy: co najmniej 70 000,00 zł, 2) przedmiot dostawy: macierz dyskowa, objęta co

najmniej 24 miesięczną gwarancją i usługą serwisową świadczoną w miejscu użytkowania

sprzętu, 3) w przypadku, gdy dostawa macierzy dyskowej była częścią większego zamówienia,

kryteria określone w pkt. 1 musi być spełnione dla tej części, natomiast 24 miesięczny okres

gwarancji i usługi serwisowej świadczonej w miejscu użytkowania sprzętu, o których mowa w

pkt. 2, mogą dotyczyć dowolnego sprzętu IT objętego tym zamówieniem. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-03, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-06, godzina: 11:00, 


