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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jodłowa 59

Miejscowość:  Zabrze Kod pocztowy:  41-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu

Tel.: +48 326303091

Osoba do kontaktów:  Arkadiusz Maraszek

E-mail: 
kpoprawa@muzeumgornictwa.pl;esmietana@muzeumgornictwa.pl;amaraszek@muzeumgornictwa.pl

Faks:  +48 2771125

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.muzeumgornictwa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup warstwy sprzętowej obejmującej zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup komputerów, serwerów, urządzeń peryferyjnych zwanych dalej
sprzętem.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania (oferty) równoważne.
Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń, jeżeli są wskazane
w Opisie przedmiotu zamówienia, lecz muszą one spełniać wszystkie wymagania oraz być o parametrach nie
gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
Ewentualne wskazane przez Zamawiającego nazwy, producenci mają na celu określenie klasy produktu
będącego przedmiotem zamówienia i służą ustaleniu standardu nie wskazują natomiast na konkretny wyrób lub
konkretnego producenta.
Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez
niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera CZĘŚĆ IV SIWZ.
Oferowany sprzęt musi spełniać poniższe wymogi:
1. wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęt) elektryczne w przedmiotowym postępowaniu muszą
spełniać wymagania norm CE, tj. musza spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE,
2. oferowany sprzęt musi być sprawny, fabrycznie nowy, nieużywany,
3. oferowany sprzęt został wyprodukowany nie później, niż 6 (sześć) miesięcy przed datą składania ofert,
4. oferowany sprzęt komputerowy nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży (np. z przyczyn technicznych),
5. usługi gwarancyjne muszą być świadczone przez serwis producenta lub serwis autoryzowany przez
producenta,
6. wsparcie techniczne sprzętu musi być świadczone przez producenta sprzętu lub podmiot posiadający
autoryzację producenta do świadczenia wsparcia technicznego,
7. gwarancja na sprzęt (jeśli nie wskazano inaczej) musi być świadczona przez Wykonawcę w okresie nie
krótszym niż okres trwałości projektu, tj. 5 lat od chwili podpisania protokołu odbioru.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48822000  
Dodatkowe przedmioty 30213100  
 30214000  
 42991230  
 30232110  
 30216110  
 48813100  
 38520000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/23/MGW/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MGWZ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-068570   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 102-178311  z dnia:  28/05/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
26/05/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
09/07/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/08/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
09/07/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/08/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-093437
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