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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59973-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2019/S 027-059973

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 013-025941)

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

AMW Rewita Sp. z o.o.
ul. Św. J. Odrowąża 15
Warszawa
03-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czaja
Tel.:  +48 222709557
E-mail: zp@rewita.pl 
Faks:  +48 222702143
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewita.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem dla AMW Rewita Sp. z o.o.
oraz Oddziałów Spółki
Numer referencyjny: RWT/PZP/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
48820000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sieciowego oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem i
szkoleniem dla AMW Rewita Sp. z o.o. oraz Oddziałów Spółki.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zapotrzebowaniem ilościowym stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ, które będą dostępne na stronie internetowe zamawiającego pod adresem: https://dwwa.nowybip.pl, oraz
na portalu zakupowym https://portal.smartpzp.pl/amwrewita

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

05/02/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 013-025941

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: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca
dysponuje co najmniej osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i w liczbie nie mniejszej niż wskazana poniżej:
— min. 1 osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Certyfikat zarządzania
projektami Prince2 co najmniej na poziomie Fundation lub certyfikat Agile na poziomie Fundation,
— min. 1 osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: posiadać komplet
certyfikatów technicznych przewidzianych przez producenta oferowanego rozwiązania.
Powinno być:
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału we wskazanym zakresie, jeżeli Wykonawca
dysponuje co najmniej osobami o wykształceniu, kwalifikacjach i w liczbie nie mniejszej niż wskazana poniżej:
— min. 1 osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: Certyfikat zarządzania
projektami Prince2 co najmniej na poziomie Fundation lub certyfikat Agile na poziomie Fundation,
— min. 1 osoba posiadająca specjalistyczne kwalifikacje potwierdzone certyfikatem tj.: posiadać komplet
certyfikatów technicznych przewidzianych przez producenta oferowanego rozwiązania,
— Wymagany przez Zamawiającego komplet certyfikatów technicznych przewidzianych przez producenta
oferowanego rozwiązania dotyczy elementu stanowiącego centralną przeważająca część zamówienia,
mianowicie zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych,
— Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli komplet prac wdrożeniowych zintegrowanej platformy
wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych zostanie zrealizowany bezpośrednio przez producenta rozwiązania
w oparciu o jego własne autoryzowane zasoby wdrożeniowe.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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