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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłudskiego 4
Ełk
19-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szorc, Sebastian Szabroński
Tel.: +48 877326277
E-mail: o-zp@um.elk.pl
Faks: +48 877326230
Kod NUTS: PL623
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu, realizowanego w ramach projektu: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno –
komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”
Numer referencyjny: O-ZP.271.8.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
32413100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Należy dostarczyć i wdrożyć:System bezpieczeństwa Firewall i ddos: Zamawiający żąda dostarczenia
urządzeń i stworzenia klastra bezpieczeństwa o wymaganiach: ochrona przed atakami systemy wykrywania
i zapobiegania włamaniom, antywirus, kontrolę treści Web Filter, kontrolę zawartości antyspam Wymaganym
jest dostarczenie systemu ochrony przed atakami DDoS realizującego kontrolę ruchu sieciowego na warstwach
3,4 do warstwy aplikacji. Oprogramowanie antywirusowe. Przełącznik rdzeniowy:48 portów 1Gb/10Gb, 2 x
10Gb/40Gb Aktualizacja oprogramowania routingu i firewall. Platforma serwerowa o minimalnych parametrach:
dwa procesory 8-rdzeniowe Pamięć RAM 512 GB pamięci RAM Sieciowe systemy operacyjne, 21 dysków 8 TB
Modernizacja serwerowni i zasilania awaryjnego Sprzęt komputerowy: Komputer przenośny Typ 1.Pamięć RAM
16GB, hdd Min. 500GB Komputer przenośny typu II RAM 16 GB, hdd Min. 500 GB SSD. Wkładki optyczne SFP
+ 10 GB/s. Wykonawca dostarczy, zamontuje uruchomi i wdroży dostarczony sprzęt

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018
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VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: elk1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-024692
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 032-069541
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/02/2018

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: IV.2.2
Zamiast:
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 11/05/2018
Powinno być:
Data: 22/06/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Dodaje się do ogłoszenia następujące informacje:
PODSTAWY WYKLUCZENIA: Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
a). Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ - wzór
załącznik nr 2do SIWZ);
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych:
a). Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu;
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b). Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c). Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
Składanie dokumentów w przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
- w pkt. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
Dokumenty, o których mowa w pkt. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a), zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
3. Inne wymagane dokumenty:
a). Formularz ofertowy (wzór załącznik nr 1 do SIWZ);
b). Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych.
c). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Formę składania dokumentów i inne informacje w powyższym zakresie określono w SIWZ.

