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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Poczta Polska Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Warszawa
00-940
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Majka
E-mail: przetargi.pi@poczta-polska.pl
Faks: +48 226565005
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.poczta-polska.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa macierzy dyskowych dla środowiska x86; Dostawa elementów infrastruktury informatycznej dla
środowiska x86

II.1.2)

Główny kod CPV
30233141

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Część 1 - Dostawa macierzy dyskowych dla środowiska x86
Część 2 - Dostawa elementów infrastruktury informatycznej dla środowiska x86

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: BMajka
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-148346
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 193-437450
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2018
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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: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwkalifikacje zawodowe. Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że wokresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w
tym okresie należycie zrealizował co najmniej 2 dostawy:
— Część 1 – macierzy dyskowych dla środowiska x86, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż 2 600000,00
PLN brutto,
— Część 2 – elementów infrastruktury informatycznej dla środowiska x86, każda dostawa o wartości
niemniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto.
W przypadku dostaw wykonywanych (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien
wykazać, że na dzień spełnienia warunku udziału w postępowaniu należycie zrealizował już, co najmniej 2
dostawy o wartości nie mniejszej niż 2 600 000,00 PLN brutto każda dla części 1 lub co najmniej 2 dostawy
o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto każda dla części 2, tj. wykazać, że dostawy faktycznie
zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert spełniają ilości minimalne, określone w warunku.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z
nich musi wykazać spełnienie warunku w całości.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z treści oświadczeń oraz dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do
SIWZ,
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 2 dostawy:
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— Część 1 – macierzy dyskowych, każda dostawa o wartości nie mniejszej niż 2 600 000,00 PLN brutto,
— Część 2 – serwerów, każda dostawa o wartości niemniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto.
W przypadku dostaw wykonywanych (dotyczy świadczeń okresowych lub ciągłych) Wykonawca winien
wykazać, że na dzień spełnienia warunku udziału w postępowaniu należycie zrealizował już, co najmniej 2
dostawy o wartości nie mniejszej niż 2 600 000,00 PLN brutto każda dla części 1 lub co najmniej 2 dostawy
o wartości nie mniejszej niż 1 200 000,00 PLN brutto każda dla części 2, tj. wykazać, że dostawy faktycznie
zrealizowane do dnia, w którym upływa termin składania ofert spełniają ilości minimalne, określone w warunku.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji
ogłoszenia o zamówieniu.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia co najmniej jeden z
nich musi wykazać spełnienie warunku w całości.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z treści oświadczeń oraz dokumentów musi jednoznacznie
wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, W przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

