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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421036-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia sieciowe
2018/S 186-421036

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 167-380646)

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018
ul. Stefana Batorego 5
Warszawa
02-591
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Kryształowicz
Tel.:  +48 226013526
E-mail: bzp.wpp@mswia.gov.pl 
Faks:  +48 228456751
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mswia.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby MSWiA w lokalizacji Domaniewska
36/38 na okres 36 miesięcy
Numer referencyjny: BZP-WPP-2374-2-17-DT-PN-TK/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32420000 - PA02

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dzierżawa przełączników sieciowych (40 szt.) dla wyposażenia siedziby
MSWiA w lokalizacji Domaniewska 36/38 na okres 36 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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określony jest w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.

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

25/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 167-380646

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie i terminowo wykonał co najmniej jedną
(1) usługę (umowę) w której skład wchodziła dostawa z dzierżawą lub dzierżawa urządzeń sieciowych wraz ze
wsparciem oraz wdrożeniem o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.
1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych),
Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu,
NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg
średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej (1) usługi (umowy) w której skład
wchodziła dostawa lub dzierżawa urządzeń sieciowych wraz ze wsparciem oraz wdrożeniem o wartości nie
mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.
1) W przypadku umów nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych),
Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.
2) W przypadku zamówień (umów) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej
wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie
opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego
kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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