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Ogłoszenie nr 540206010-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 597614-N-2020 

Data: 15/10/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, Krajowy numer identyfikacyjny 10415408000000, ul. ul.

Świętokrzyska  14, 00-050  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 75 18, e-mail

anna.przylecka@pkn.pl, faks 22 556 78 61. 

Adres strony internetowej (url): www.pkn.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: 1.Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy: 1.1. dysponować zdolnością

techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności: 1.1.1

Wykonawca 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

okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie dostawy serwerów, o wartości nie

mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda. 1.1.2 W

przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie dostawy, poza zakresem wymaganym

przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia (np. szkolenia, dostawa
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innego sprzętu itp.), wykazana musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części zamówienia,

która obejmowała dostawę serwerów. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw w

celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą

spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ustawy: 1.1. dysponować

zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego

wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności: 1.1.1

Wykonawca 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

okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie dostawy serwerów lub klastra/klastrów

wysokiej dostępności (zawierające dostawę serwerów wraz z przełącznikami sieciowymi do

realizacji tego klastra/klastrów), o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (dwieście

pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda. 1.1.2 W przypadku, gdy w ramach realizacji

wskazanej w ofercie dostawy, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były

wykonywane również inne świadczenia (np. szkolenia, dostawa innego sprzętu itp.), wykazana

musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała dostawę

serwerów lub klastra/klastrów wysokiej dostępności (zawierającą dostawę serwerów wraz z

przełącznikami sieciowymi do realizacji tego klastra/klastrów),. Zamawiający nie dopuszcza

sumowania wartości dostaw w celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku. 


