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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.:  +48 338757800
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru i
Gospodarki Mieniem
Numer referencyjny: WZ.272.1.2017.WG

II.1.2) Główny kod CPV
48821000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału
Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych tj. pozycje nr 1-14
Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów tj. pozycje 15-18 Załącznika nr 2
do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
pozostałe informacje w siwz

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

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-044808
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 068-127974
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/04/2017

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: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe zmieniane w części - treść zapisów
ppkt 1, 2 i 3 punktu 5.4.1 otrzymuje brzmienie
Zamiast:
1) Dla serwera o którym mowa w pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia: wydruku ze strony
www.spec.orgpotwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 694 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dla
dwóchprocesorów,
2) Dla serwera o którym mowa w pozycji 2 Opisu przedmiotu zamówienia: wydruku ze strony https://
www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 20,078 punktów
dlajednego procesora w teście PassMark – CPU Mark,
3) Dla serwera o którym mowa w pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia: wydruku ze strony
stroniewww.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 377 punktów w teście SPECint_rate_base2006
dladwóch procesorów.
Powinno być:
1) Dla serwerów, o których mowa w pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 694 punktów w teście
SPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów,
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego,
2) Dla serwera, o którym mowa w pozycji 2 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzającego osiągnięcie wyniku
min. 20,078 punktów dla jednego procesora w teście PassMark – CPU Mark,
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego,
3) Dla macierzy, o której mowa w pozycji 3 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego,
poniżej znajduje sie pozostała część wymagań (brak miejsca)
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: kontynuacja z poprzedniej rubryki (w punkcie 5.4.1. dodaje
sie ppkt 4 i 5)
Zamiast:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:127974-2017:TEXT:PL:HTML
www.spec.orgpotwierdzaj
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
www.spec.org
www.spec.org
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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1) Dla serwera o którym mowa w pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia: wydruku ze strony
www.spec.orgpotwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 694 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dla
dwóchprocesorów,
2) Dla serwera o którym mowa w pozycji 2 Opisu przedmiotu zamówienia: wydruku ze strony https://
www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 20,078 punktów
dlajednego procesora w teście PassMark – CPU Mark,
3) Dla serwera o którym mowa w pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia: wydruku ze strony
stroniewww.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 377 punktów w teście SPECint_rate_base2006
dladwóch procesorów.
Powinno być:
kontynuacja z poprzedniej rubryki :
4) Dla serwera, o którym mowa w pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony stronie www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku min. 377 punktów w teście
SPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w przypadku awarii dyski twarde pozostają
własnością zamawiającego
5) Dla Zapory sieciowej, Systemu bezpieczeństwa, UTM, o których mowa w pozycji 12 Opisu przedmiotu
zamówienia:
a) oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na
terenie UE
b) oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego o gotowości świadczenia na rzecz
Zamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu internetowego i infolinii telefonicznej)
c) certyfikat ISO 9001 lub normy równoważnej podmiotu serwisującego
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/05/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
4.1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia którejkolwiek z
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

www.spec.orgpotwierdzaj
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
www.spec.org
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2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej


