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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Bogumiła Bernatowicz, Katarzyna Urbaś
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa całodobowego sprawowania nadzoru oraz wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnoeksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń wspierających infrastrukturę serwerowni Biblioteki Narodowej
Numer referencyjny: XIV/264/8/18

II.1.2)

Główny kod CPV
50700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowego utrzymania ciągłości działania instalacji i urządzeń
wspierających infrastrukturę serwerowni Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213,
a w szczególności całodobowe sprawowanie zdalnego nadzoru nad systemem BMS, wykonywanie prac
konserwacyjno-eksploatacyjnych, utrzymanie ciągłości działania i usuwanie awarii w instalacjach i urządzeniach
wspierających infrastrukturę serwerowni, a także utrzymanie parametrów środowiskowych dla systemów IT,
zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bibnarod
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-134322
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 175-397126
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 07/09/2018
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: ust. 1, akapit po pkt 1.6
Zamiast:
Zamówienia, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.4, muszą spełniać ponadto następujące wymagania:
a) dla każdego z zamówień, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.4, zakres usługi obejmował/obejmuje
obsługę tech. urządzeń i instalacji technicz. wspomagających pracę pom. serwerowni o pow. min. 100 m2, w
której znajduje się środowisko IT (np. serwery, macierze), świadczoną w trybie ciągłym 24/7/365. W przyp. gdy
ww. zam. jest w trakcie wykonywania, Zamawiający wymaga, aby okres świadczenia ww. usługi do dnia upływu
terminu skład. ofert wynosił co najmniej 12 mies.,
b) łączna wartość zamówień, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.4, nie może być mniejsza niż 1 000
000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto.
Powinno być:
Zamówienia, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.4, muszą spełniać ponadto następujące wymagania:
a) dla każdego z zamówień, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.4, zakres usługi obejmował/obejmuje
obsługę tech. urządzeń i instalacji technicz. wspomagających pracę pom. serwerowni o pow. min. 100 m2, w
której znajduje się środowisko IT (np. serwery, macierze), świadczoną w trybie ciągłym 24/7/365. W przyp. gdy
ww. zam. jest w trakcie wykonywania, Zamawiający wymaga, aby okres świadczenia ww. usługi do dnia upływu
terminu skład. ofert wynosił co najmniej 12 mies.,
b) łączna wartość zamówień, o których mowa w punktach od 1.1 do 1.4, obliczona dla ww. wykonanych
zamówień jako suma ich wartości, a w przypadku ww. zamówienia w trakcie wykonywania, wartości części
takiego zamówienia wykonanej do dnia upływu terminu składania ofert, nie może być mniejsza niż 1 000 000,00
PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 30/10/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/11/2018
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Czas lokalny: 12:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

