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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 255-640147)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Świętokrzyska 
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-000-97-74 
Adres pocztowy: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 
Miejscowość: Kielce 
Kod NUTS: PL POLSKA 
Kod pocztowy: 25-314 
Państwo: Polska 
E-mail: dzp@tu.kielce.pl 
Tel.: +48 413424140 
Faks: +48 413424270 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej klastra komputerowego
Numer referencyjny: AZA-381-18/20

II.1.2) Główny kod CPV
48821000 Serwery sieciowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640147-2020:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp@tu.kielce.pl?subject=TED
http://www.bip.tu.kielce.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego w Politechnice Świętokrzyskiej
klastra komputerowego. Rozbudowa funkcjonującego w Politechnice Świętokrzyskiej
Klastra komputerowego zakłada pełną integrację istniejącej obecnie części fizycznej i
wirtualnej z nową, rozbudowywaną częścią zawierającą wszystkie wymienione w
załączniku nr 1 do SIWZ elementy sprzętowe i softwareowe. Zamawiający wymaga, by
dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy oraz by nie był używany. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-640147

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje
zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 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 wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8
oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu: dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— wykaz dostaw (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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
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dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 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 wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
— wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z
informacjami na temat ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8
oraz spełniają niżej wskazane warunki udziału w postępowaniu: dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
— wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą przedmiotowi
zamówienia o wartości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN,
— dysponują osobami (co najmniej dwiema) zdolnymi do realizacji zamówienia, które
muszą posiadać:
1. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem,
administracją i serwisowaniem systemów IT i legitymują się aktualnym certyfikatem co
najmniej na poziomie Vmware VCAP – Vmware Certified Advanced Professional (Data
Center Virtualization) lub równoważnym,
2. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem,
administracją i serwisowaniem systemów IT i legitymują się aktualnym certyfikatem co
najmniej na poziomie Dell SC Series Expert lub równoważnym,
3. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem,
administracją i serwisowaniem systemów IT i legitymują się aktualnym certyfikatem z
zakresu implementacji rozwiązań serwerowych w Data Center co najmniej na poziomie
Dell Specialist – Implementation Engineer lub równoważnym,
4. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z projektowaniem,
administracją i serwisowaniem systemów IT i legitymują się aktualnym certyfikatem co
najmniej na poziomach Cisco CCNP Routing and Switching lub równoważnym.
Przez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca wykaże certyfikat,
który:
1. jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co
jest rozumiane jako:
a. analogiczna dziedzina merytoryczna,
b. analogiczny stopień poziomu kompetencji;
2. potwierdzony jest egzaminem (dotyczy przypadku, gdy przykładowy certyfikat podany
z nazwy musi być potwierdzony egzaminem);
3. certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot
zależny od Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 18/02/2021
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


