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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz
z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG - 2 części
Numer referencyjny: DAZ/ZP/5/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz
zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na
potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części:
1) Część nr 1 zamówienia – Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy.
2) Część nr 2 zamówienia – Zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i
wykonania dokumentacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast warunki
realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone odpowiednio dla części nr 1 zamówienia we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 2 a do SIWZ oraz dla części nr 2 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik nr 2 b do SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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26/08/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00287nq
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-101621
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 150-367314
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/07/2020

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie części nr 1 zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał
co najmniej 2 zamówienia (umowy), a przedmiot każdego z nich obejmował dostawę serwerów kasetowych typu
BLADE o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto*.
W zakresie części nr 2 zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał
co najmniej 2 zamówienia (umowy), a przedmiot każdego z nich obejmował dostawę, wdrożenie i konfigurację
pamięci masowej (macierzy dyskowej) o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto*.
*W przypadku, gdy wartość zamówienia (dostawy) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający
dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych, określonego w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie części nr 1 zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał
co najmniej 2 zamówienia (umowy), a przedmiot każdego z nich obejmował dostawę serwerów kasetowych typu
BLADE albo serwerów stelażowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto*.
W zakresie części nr 2 zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał
co najmniej 2 zamówienia (umowy), a przedmiot każdego z nich obejmował dostawę, wdrożenie i konfigurację
pamięci masowej (macierzy dyskowej) o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto*.
*W przypadku, gdy wartość zamówienia (dostawy) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający
dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut
obcych, określonego w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

