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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maliszewska-Poterucha
Tel.:  +48 914403424
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, serwerów, streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS
Numer referencyjny: PO.II.370.12.19

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem serwerów, streamerów oraz
macierzy dla potrzeb UMS zgodnie z podziałem na poniższe części:
-Część I – Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (14 komputerów PC, 5 notebooków, 24 monitory, 13
zasilaczy UPS, 5 pamięci RAM, 10 dysków SSD),
-Część II – Serwery AD1 oraz AD2 (2 szt.) wraz z oprogramowaniem, Sipserwer wraz z oprogramowaniem (1
szt.)
-Część III – Serwery zapasowe PHICS wraz z oprogramowaniem (4 szt.)
-Część IV – Streamery (2 szt.) z taśmami LTO w tym jeden streamer obsługujący serwery zapasowe PHICS
-Część V – Macierz dyskowa z dyskami (3 kpl.) w tym 1 macierz do serwerów zapasowych PHICS
-Część VI – Serwery do wirtualizacji środowiska, edok oraz e-pracownik (3 szt.)

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

mailto:zamowienia@ums.gov.pl
www.ums.gov.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: 91nam92
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-074507
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 104-251444
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/05/2019

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
Zamiast:
Powinno być:
2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.
) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia( lit. c)- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do
SIWZ
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
ust. 4 pkt 4 litera a) powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
ust. 4 pkt 4 litera b) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251444-2019:TEXT:PL:HTML

