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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289224-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Serwery
2020/S 119-289224
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 098-233281)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w
Jarosławiu
Adres pocztowy: ul. Czarnieckiego 16
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Tel.: +48 166244644
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pwste.edu.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium (klaster obliczeniowy) oraz serwerowni.
Numer referencyjny: DAG/PN/11/20

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium (klaster obliczeniowy) oraz serwerowni – wraz z instalacją,
montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem:
— część 1: dostawa wysokowydajnego systemu obliczeniowego wraz z odpowiednim oprogramowaniem i
wyposażeniem dla Pracowni Metod Obliczeniowych i Symulacji oraz Pracowni Sztucznej Inteligencji (klaster
obliczeniowy) PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalacją, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem,
— część 2: dostawa sprzętu do serwerowni PWSTE w Jarosławiu – wraz z instalacją, montażem, instruktażem,
konfiguracją i wdrożeniem.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-233281

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej
jedną dostawę odpowiadającą odpowiedniej części przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:
— w zakresie części 1 – 500 000 (w PLN),
— w zakresie części 2 – 800 000 (w PLN).
Załączony wykaz dostaw/usług (załącznik nr 7 do SIWZ) powinien zawierać: przedmiot dostaw wartość, termin
realizacji oraz nazwę podmiotu na którego rzecz zostały zrealizowane dostawy.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionych dostaw, tj.
np.referencje.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co
najmniej jedną dostawę odpowiadającą odpowiedniej części przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie
mniejszej niż:
— w zakresie części 1 – 500 000 (w PLN),
— w zakresie części 2 – 800 000 (w PLN).
Załączony wykaz dostaw/usług (załącznik nr 7 do SIWZ) powinien zawierać: przedmiot dostaw, wartość, termin
realizacji oraz nazwę podmiotu, na którego rzecz zostały zrealizowane dostawy.
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionych dostaw, tj. np.
referencje.
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale
Informatyki, budynek J 2, pok. nr 2, Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński – tel. +48 166244642, w godz. 7.30–15.30,
— Beata Skalska, Tomasz Buczkowski – tel. +48 166244644, w godz. 7.30–15.30,
— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz.
7.30–15.30.
Powinno być:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale
Informatyki, budynek J2, pok. nr 2, Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława
Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
— Tomasz Sikora, Jarosław Stępiński – tel. +48 166244642, w godz. 7.30–15.30,
— Beata Skalska, Tomasz Buczkowski – tel. +48 166244644, w godz. 7.30–15.30,
— Agnieszka Falandys – tel. +48 166244639 w sprawach związanych z komunikacją elektroniczną w godz.
7.30–15.30.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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