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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:223481-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Urządzenia komputerowe
2018/S 098-223481
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 073-161468)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
ul. Czarnieckiego 16
Jarosław
37-500
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Skalska
Tel.: +48 166244644
E-mail: zamowienia.dpf@pwste.edu.pl
Kod NUTS: PL822
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pwste.edu.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Laboratorium baz danych i systemów operacyjnych
Numer referencyjny: DAG/PN/5/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – Laboratorium baz danych
i systemów operacyjnych dla Instytutu Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły TechnicznoEkonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, obejmujący:
1. Zestaw komputerowy – 17 szt.,
2. Komputer przenośny niezbędny do testowania aplikacji – 1 szt.,
3. Oprogramowanie biurowe – 17 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 073-161468
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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
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Powinno być:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez Wykonawcę min. jednej dostawy, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej dostawy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonywane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/05/2018
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 12:15

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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