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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica
ul.Podgórna 15/16
Szczecin
70-205
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wites, Konrad Liskowacki
Tel.: +48 91-4819321
E-mail: zamowienia@ksiaznica.szczecin.pl
Faks: +48 91-4819115
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ksiaznica.szczecin.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa systemów informatycznych i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie
Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie
Numer referencyjny: 2/PN/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
30000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem
na wyposażenie Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie. Na przedmiot zamówienia składają
się: skaner dwudziałowy do masowej digitalizacji z komputerem sterującym wyposażonym w 2 monitory
- 1 szt.; skaner do dokumentów z komputerem sterującym wyposażonym w 2 monitory - 1 szt.; konwerter
do zapisu obrazu na mikrofilmie - 1 szt. oraz wywoływarka do mikrofilmów - 1 szt.; komputer do obróbki
plików – 2 szt.; biblioteka taśmowa - 1 szt.; klimatyzator do serwera - 1 szt., macierz dyskowa 500TB - 1 szt.;
system serwerowy składający się z serwerów (4 szt.), przełącznika wysokowydajnego (1 szt.) oraz macierzy z
oprogramowaniem realizującym funkcję klastra wysokowydajnego (1 szt.); komputery - 110 szt.; laptopy - 10
szt.; switche - 13 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 8 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2017
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: 80E5180E51
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-130142
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 183-374551
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/09/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem
na wyposażenie Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie. Na przedmiot zamówienia składają
się: skaner dwudziałowy do masowej digitalizacji z komputerem sterującym wyposażonym w 2 monitory –
1 szt.; skaner do dokumentów z komputerem sterującym wyposażonym w 2 monitory – 1 szt.; konwerter
do zapisu obrazu na mikrofilmie – 1 szt. oraz wywoływarka do mikrofilmów – 1 szt.; komputer do obróbki
plików – 2 szt.; biblioteka taśmowa – 1 szt.; klimatyzator do serwera – 1 szt., macierz dyskowa 500TB – 1
szt.;system serwerowy składający się z serwerów (4 szt.), przełącznika wysokowydajnego (1 szt.) oraz macierzy
z oprogramowaniem realizującym funkcję klastra wysokowydajnego (1 szt.); komputery – 110 szt.; laptopy –
10szt.; switche – 13 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 8 do SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych i sprzętu komputerowego z przeznaczeniem
na wyposażenie Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie. Na przedmiot zamówienia składają się:
skaner dziełowy do masowej digitalizacji z komputerem sterującym wyposażonym w 2 monitory –1 szt.; skaner
do dokumentów z komputerem sterującym wyposażonym w 2 monitory – 1 szt.; konwerter do zapisu obrazu na
mikrofilmie – 1 szt. oraz wywoływarka do mikrofilmów – 1 szt.; komputer do obróbki plików – 2 szt.; biblioteka
taśmowa – 1 szt.; klimatyzator do serwera – 1 szt., macierz dyskowa 500TB – 1 szt.;system serwerowy
składający się z serwerów (4 szt.), przełącznika wysokowydajnego (1 szt.) oraz macierzy z oprogramowaniem
realizującym funkcję klastra wysokowydajnego (1 szt.); komputery – 110 szt.; laptopy – 10szt.; switche – 13 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 8 do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Dostawa skanera dwudziałowego do masowej digitalizacji, skanera do dokumentów, konwertera do zapisu
obrazu na mikrofilmie, wywoływarki do mikrofilmów oraz komputerów do obróbki plików
Powinno być:
Dostawa skanera dziełowego do masowej digitalizacji, skanera do dokumentów, konwertera do zapisu obrazu
na mikrofilmie, wywoływarki do mikrofilmów oraz komputerów do obróbki plików
Numer sekcji: II.2.4
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Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę skanera dwudziałowego do masowej digitalizacji z komputerem
sterującym wyposażonym w 2 monitory, skanera do dokumentów z komputerem sterującym wyposażonym w
2 monitory, konwertera do zapisu obrazu na mikrofilmie, wywoływarki do mikrofilmów oraz dwóch kompletów
komputera do obróbki plików z monitorem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 8 do
SIWZ.
Powinno być:
Część nr 1 zamówienia obejmuje dostawę skanera dziełowego do masowej digitalizacji z komputerem
sterującym wyposażonym w 2 monitory, skanera do dokumentów z komputerem sterującym wyposażonym w
2 monitory, konwertera do zapisu obrazu na mikrofilmie, wywoływarki do mikrofilmów oraz dwóch kompletów
komputera do obróbki plików z monitorem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 8 do
SIWZ.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść w zakresie części nr 1 zamówienia wadium w wysokości 18 000
PLN(słownie: osiemnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 6.11.2017 r.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:1.Cena – 60 % 2.Gwarancja– 40 %.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść w zakresie części nr 1 zamówienia wadium w wysokości 18 000
PLN(słownie: osiemnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.11.2017 r.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:1.Cena – 60 % 2.Gwarancja– 40 %.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść w zakresie części nr 2 zamówienia wadium w wysokości 36 000
PLN(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. 6.11.2017 r.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:1.Cena – 60 % 2.Gwarancja– 40 %.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść w zakresie części nr 2 zamówienia wadium w wysokości 36 000
PLN(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.11.2017 r.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:1.Cena – 60 % 2.Gwarancja– 40 %.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
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Wykonawca zobowiązany jest wnieść w zakresie części nr 3 zamówienia wadium w wysokości 10 000
PLN(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. 6.11.2017 r.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:1.Cena – 60 % 2.Gwarancja– 40 %.
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść w zakresie części nr 3 zamówienia wadium w wysokości 10 000
PLN(słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.11.2017 r.
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:1.Cena – 60 % 2.Gwarancja– 40 %.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 04/01/2018
Powinno być:
Data: 07/01/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/11/2017
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 09/11/2017
Czas lokalny: 11:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

