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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:  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 55

Miejscowość:  Sopot Kod pocztowy:  81-712 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Instytut Oceanologii Polskiej
Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot

Tel.: +48 587311707

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Maśnicka,Aleksandra Zariczna

E-mail: 
mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl

Faks:  +48 585512130

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.iopan.gda.pl/index-pl.html

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


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 6

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa urządzeń do archiwizacji danych, sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, sprzętu
biurowego oraz oprogramowania dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do archiwizacji danych, sprzętu komputerowego i
akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego oraz oprogramowania dla Zamawiającego - Instytutu
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot w rozbiciu na 8
części – pakietów asortymentowych (Kod CPV: 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych,
30213000-5 Komputery osobiste, 30213100-6 Komputery przenośne, 30214000-2 Stacje robocze, 30195800-0
Szyny lub uchwyty do zawieszania, 30230000-0 Sprzęt związany z komputerami, 30231310-3 Wyświetlacze
płaskie 48460000-0 Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania).
2. Szczegółowy opis części – pakietów opis znajduje się poniżej.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących jeden lub więcej wybranych przez
Wykonawcę pakietów.
4. W przypadku złożenia oferty częściowej na dany pakiet, oferta w tym zakresie musi być kompletna.
Nieuwzględnienie w tej części, w której składana jest oferta chociażby jednej z zamawianych pozycji,
spowoduje odrzucenie oferty w danym pakiecie.
5. Zamawiający wskazuje, iż w poszczególnych pakietach urządzeń do archiwizacji danych, sprzętu
komputerowego i akcesoriów komputerowych wskazał jedynie te elementy wyposażenia urządzeń do
archiwizacji, sprzętu komputerowego, notebooków i akcesoriów komputerowych, które uznał za istotne,
jednakże brak wymienienia niektórych z urządzeń/elementów wchodzących w skład takiego urządzenia
do archiwizacji, komputera, notebooka oznacza, iż w to miejsce Wykonawca jest zobowiązany zaoferować
urządzenia tworzące funkcjonalną całość z elementami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający
wskazuje, iż niezależnie od ilości wymienionych istotnych elementów sprzętu Wykonawca ma zaoferować w
pełni wyposażony sprzęt lub urządzenie zdolne do pracy bez dodatkowych inwestycji lub nakładów (nie dotyczy
to sprzętu peryferyjnego).
6. Oferowany sprzęt oraz oprogramowanie musi być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji roku
2012.
7. Oferowany przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej
eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
8. Zamawiający wymaga, aby urządzenia do archiwizacji danych, sprzęt komputerowy lub akcesoria
komputerowe były objęte 24 miesięczną gwarancją, chyba że przy danym pakiecie wskazany został inny okres
gwarancji.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie gwarancji zapewnił serwis gwarancyjny.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych.
12. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa
zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy
przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem
na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym,
funkcjonalnym, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu
zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15. Niniejsze postępowanie jest powtórzeniem postępowania nr IO/ZP/13/2012 w zakresie nierozstrzygniętych
w tym postępowaniu Pakietów nr I - IV, VI, VII, IX, XI. W związku z powyższym, w celu zachowania
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przejrzystości i ułatwienia Wykonawcom przygotowania oferty, Zamawiający bez zmian pozostawia numerację
tych pakietów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30233000  
Dodatkowe przedmioty 30213000  
 30213100  
 30214000  
 30195800  
 30230000  
 30231310  
 48460000  
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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)
IO/ZP/17/2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_IOPAN
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-133736   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 189-310869  z dnia:  02/10/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/09/2012  (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:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 2 1) Krótki opis

Zamiast:
Maksymalna liczba obsługiwanych
półek na dyski 2.5" 2U: 24 LFF
(2.5"): 4

Powinno być:
Maksymalna liczba obsługiwanych
półek na dyski 2.5" 2U: 24 SFF
(2.5"): 4

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 6 1) Krótki opis

Zamiast:
Płyta główna: obsługująca dwa
fizyczne procesory; Nie mniej
niż 18 slotów na pamięci RAM
DDR 3 w postaci, co najmniej
6 kanałów pamięci (z obsługą
mirrorowania kanałów pamięci)
oraz obsługą pamięci w trybie
NUMA. Płyta musi zapewnić obsługę
do 192 GB pamięci Registered
ECC RAM; Obsługa minimum 6
dysków twardych standardu S-
ATA (1,5 i 3 Gbit/s) w trybie RAID
0/1/10; Obsługa nie mniej niż 3
slotów PCI-Express gen 2.0 w tym
minimum dwa (8* elektrycznie, *16
mechanicznie), minimum jeden
(*4 elektrycznie, *8 mechanicznie),
kolejne o dowolnych parametrach
mechanicznych i elektrycznych.
Wszystkie muszą zapewnić
obsługę kart pełnej długości, pełnej

Powinno być:

Płyta główna: Obsługująca dwa
fizyczne procesory
Nie mniej niż 18 slotów na pamięci
RAM DDR 3 w postaci konfiguracji
6 kanałowej pamięci (z obsługa
mirrorowania kanałów pamięci) oraz
obsługą pamięci w trybie NUMA.
Płyta musi zapewnić obsługę co
najmniej 192 GB pamięci ECC RAM
lub
Nie mniej niż 16 slotów na pamięci
RAM DDR 3 w postaci konfiguracji
4 kanałowej pamięci (z obsługa
mirrorowania kanałów pamięci) oraz
obsługą pomięci w trybie NUMA.
Płyta musi zapewnić obsługę co
najmniej 192 GB pomięci ECC RAM
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wysokości; Zintegrowane, co
najmniej 2 interfejsy standardu
Ethernet 1 Gbit/s (ze złączem
miedzianym RJ-45) ze wsparciem
dla technologii wirtualizacji;
Zintegrowana karta graficzna z
pamięcią min 8 MB; Zintegrowany
moduł zdalnego zarządzania z
obsługą Keyboard/Video/Mouse
Redirection (KVMR) (obsługa IPMI
2.0, Serial over LAN, KVM over LAN)
z własnym złączem Ethernet RJ-45;
Możliwość instalacji modułu TPM.

Obsługa minimum 6 dysków
twardych standardu S-ATA (1,5 i 3
Gbit/s) w trybie RAID 0/1/10
Obsługa nie mniej niż 3 slotów PCI-
Express gen 2.0 lub gen 3.0 w tym
minimum dwa o konfiguracji (*8
elektrycznie, *16 mechanicznie) lub
(16* elektrycznie, *16 mechanicznie),
kolejne o dowolnych parametrach
mechanicznych i elektrycznych.
Wszystkie muszą zapewnić
obsługę kart pełnej długości, pełnej
wysokości
Zintegrowane, co najmniej 2
interfejsy standardu Ethernet 1
Gbit/s (ze złączem miedzianym
RJ-45) ze wsparciem dla technologii
wirtualizacji
Zintegrowana karta graficzna z
pamięcią min 8 MB
Zintegrowany moduł zdalnego
zarządzania z obsługą Keyboard/
Video/Mouse Redirection (KVMR)
(obsługa IPMI 2.0, Serial over LAN,
KVM over LAN) z własnym złączem
Ethernet RJ-45
Możliwość instalacji modułu TPM

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
07/11/2012   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/11/2012   Godzina: 09:45
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
07/11/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/11/2012   Godzina: 10:00
(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:
08/10/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-138834
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