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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289543-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia komputerowe
2019/S 118-289543

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 104-251444)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
pl. Stefana Batorego 4
Szczecin
70-207
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Maliszewska-Poterucha
Tel.:  +48 914403424
E-mail: zamowienia@ums.gov.pl 
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ums.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, serwerów, streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS
Numer referencyjny: PO.II.370.12.19

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem serwerów, streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS
zgodnie z podziałem na poniższe części:
— Część I – Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (14 komputerów PC, 5 notebooków, 24 monitory, 13
zasilaczy UPS, 5 pamięci RAM, 10 dysków SSD),
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— Część II – Serwery AD1 oraz AD2 (2 szt.) wraz z oprogramowaniem, Sipserwer wraz z oprogramowaniem (1
szt.),
— Część III – Serwery zapasowe PHICS wraz z oprogramowaniem (4 szt.),
— Część IV – Streamery (2 szt.) z taśmami LTO w tym jeden streamer obsługujący serwery zapasowe PHICS,
— Część V – Macierz dyskowa z dyskami (3 kpl.) w tym 1 macierz do serwerów zapasowych PHICS,
— Część VI – Serwery do wirtualizacji środowiska, edok oraz e-pracownik (3 szt.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/06/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 104-251444

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1-6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Powinno być:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:
Dla Części I – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),
Dla Części II – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
Dla Części III – 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych),
Dla Części IV – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),
Dla Części V – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych),
Dla Części VI – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb
Państwa – Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie pl. Stefana Batorego 4”.
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona zostać sporządzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto być bezwarunkowa i nieodwołalna oraz zawierać następujące
elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwotę gwarancji;
4) termin ważności gwarancji;
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5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które
zawierać będzie oświadczenie, że:
a) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; lub
b) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; lub
c) Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy; lub
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
5. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w ust. 2 pkt 2 powyżej.
6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski (dotyczy to wadium składanego
w każdej z możliwych form).
7. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: 06 1010 1599 0028 9913 9120 0000. Jako tytuł przelewu należy wskazać: „Wadium w
postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, serwerów,
streamerów oraz macierzy dla potrzeb UMS– oznaczenie postępowania: PO-II.370.12.19”;
2) w przypadku wniesienia wadium w innych formach oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium
należy złożyć wraz z ofertą w postaci dokumentu elektronicznego w formie, w jakiej zostało ustanowione przez
Gwaranta, tj. oryginał dokumentu elektronicznego opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez
wystawiającego.
8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z
postępowania.
9. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium:
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10, 11;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano;
3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25
ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Okres w miesiącach: 60
Powinno być:
Okres w miesiącach: 2

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


