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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta
Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź. Dagmara Janczyk, Waldemar Seliga
Tel.:  +48 426384888
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl 
Faks:  +48 426384877
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie zestawów komputerowych
Numer referencyjny: DOZ-ZP-II.271.28.2018

II.1.2) Główny kod CPV
30213000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa i wdrożenie na stanowiskach pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskich Jednostek
Organizacyjnych Miasta Łodzi 200 sztuk zestawów komputerowych na zasadach opisanych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/04/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZamowieniaDostawy
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-035932
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 046-100463
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 05/03/2018

mailto:zamowienia@uml.lodz.pl
http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:100463-2018:TEXT:PL:HTML


2 / 6

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.1.1
Zamiast:
DOZ-ZP-II.271.28.2018
Powinno być:
DOA-ZP-II.271.28.2018
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Dostawa i wdrożenie na stanowiskach pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskich Jednostek
Organizacyjnych Miasta Łodzi 200 sztuk zestawów komputerowych na zasadach opisanych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający w tym miejscu podaje informację o Kryteriach oceny ofert:
W ramach 1. Kryterium Cena (55 %): 1) podkryterium Cena 200 zestawów komputerowych wraz z wdrożeniem
-50 %, 2) podkryterium: Cena zestawu komputerowego bez wdrożenia w ramach prawa opcji - 5 %.
W ramach 2. Kryterium Jakość, w tym parametry techniczne i funkcjonalne (35 %): 1) podkryterium dodatkowa
pamięć RAM o pojemności min. 8 GB - 10 %, 2) podkryterium: zaoferowanie dysku SSD min. 500 GB zamiast
dysku HDD min. 500 GB - 10 %, 3)podkryterium: dostarczenie procesora, który osiąga wynik większy niż
8892punktów w teście wydajności PassMark – CPU Mark w kategorii High End CPUs na dzień 06.02.2018 r - 5
%, 4) podkryterium: dostęp do informacji o konfiguracji i sterownikach po podaniu numeru seryjnego Jednostki
centralnej przez Internet -10 %. 3. Kryterium Okres udzielonej gwarancji dla zestawów komputerowych - 10 %.
Powinno być:
Dostawa i wdrożenie na stanowiskach pracowników Urzędu Miasta Łodzi oraz Miejskich Jednostek
Organizacyjnych Miasta Łodzi 200 sztuk zestawów komputerowych na zasadach opisanych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków
Zamawiający w tym miejscu podaje informację o Kryteriach oceny ofert: W ramach 1. Kryterium Cena (55 %).
W ramach 2. Kryterium Jakość, w tym parametry techniczne i funkcjonalne (35 %): 1) podkryterium dodatkowa
pamięć RAM o pojemności min. 8 GB - 10 %, 2) podkryterium: zaoferowanie dysku SSD min. 500 GB zamiast
dysku HDD min. 500 GB - 10 %, 3) podkryterium: dostarczenie procesora, który osiąga wynik większy niż
8892punktów w teście wydajności PassMark – CPU Mark w kategorii High End CPUs na dzień 06.02.2018 r - 5
%, 4) podkryterium: dostęp do informacji o konfiguracji i sterownikach po podaniu numeru seryjnego Jednostki
centralnej przez Internet -10 %. 3. Kryterium Okres udzielonej gwarancji dla zestawów komputerowych - 10 %.
Numer sekcji: II.2.11
Zamiast:
Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości do 75 % wartości
brutto umowy. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia liczby
zestawów komputerowych oraz posiadania zabezpieczenia środków finansowych.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji będzie obejmować dostawę zestawów
komputerowych wraz z usługą wdrożenia i/lub dostawę zestawów komputerowych bez usługi wdrożenia.
Powinno być:
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Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości do 75 % wartości
brutto umowy. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia liczby
zestawów komputerowych oraz posiadania zabezpieczenia środków finansowych.
Zakres ewentualnego zwiększenia zamówienia w ramach prawa opcji będzie obejmować dostawę zestawów
komputerowych wraz z usługą wdrożenia w procedurze uproszczonej zgodnie z warunkami Szczegółowego
Opisu Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1.1 do SIWZ).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
W powyższym punkcie, następuje zmiana od akapitu zaczynającego się od zwrotu:
Zamiast:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający zamieszcza w tym miejscu dodatkową informację tj. W
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: dokumenty poświadczające, że producenci oferowanych
urządzeń posiadają certyfikaty ISO serii 9001:2000 lub nowsze w zakresie produkcji oferowanego Sprzętu
komputerowego lub inne równoważne; certyfikaty/zaświadczenia poświadczające, że firma serwisująca
posiada ISO 9001:2000 lub nowszą na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje
producenta oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne równoważne; oświadczenia producenta oraz
jego autoryzowanego przedstawiciela, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych
przez Wykonawcę przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; deklaracji zgodności
CE (Conformité Européenne) dla oferowanego Sprzętu komputerowego albo certyfikaty równoważne dla
oferowanych urządzeń; certyfikatu Energy Star 6.1 lub wydruk ze strony https://www.energystar.gov lub
ze strony https://www.eu-energystar.org dla oferowanego modelu komputera; wydruku ze strony:https://
www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx lub inny równoważny dokument potwierdzający, że
zaoferowany model zasilacza spełnia wymagania określone w pkt VIII SOPZ „Szczegółowe wymagania dla
Zestawu komputerowego”. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
Powinno być:
W powyższym punkcie, następuje zmiana od akapitu zaczynającego się od zwrotu:
Powinno być:
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający zamieszcza w tym miejscu dodatkową informację tj. W
celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: dokumenty poświadczające, że producenci oferowanych
urządzeń posiadają certyfikaty ISO serii 9001:2000 lub nowsze w zakresie produkcji oferowanego Sprzętu
komputerowego lub inne równoważne; certyfikaty/zaświadczenia poświadczające, że firma serwisująca
posiada ISO 9001:2000 lub nowszą na świadczenie usług serwisowych oraz posiada autoryzacje
producenta oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne równoważne; oświadczenia producenta oraz
jego autoryzowanego przedstawiciela, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych
przez Wykonawcę przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; deklaracji zgodności
CE (Conformité Européenne) dla oferowanego Sprzętu komputerowego albo certyfikaty równoważne dla
oferowanych urządzeń; wydruku ze strony:https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx lub
inny równoważny dokument potwierdzający, że zaoferowany model zasilacza spełnia wymagania określone w
pkt VIII SOPZ „Szczegółowe wymagania dla Zestawu komputerowego”. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie
łącznie.
Numer sekcji: VI.3

https://www.energystar.gov
https://www.eu-energystar.org
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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Zamiast:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: aktualny na dzień składania ofert Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (zał. nr 3 do SIWZ)Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek przedstawić dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny JEDZ;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oryginał
zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, – jeśli
dotyczy. wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór zał. nr 4 do SIWZ).W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego: dokumenty poświadczające, że
producenci oferowanych urządzeń posiadają certyfikaty ISO serii 9001:2000 lub nowsze w zakresie produkcji
oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne równoważne; certyfikaty/zaświadczenia poświadczające,
że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 lub nowszą na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzację producenta oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne równoważne; oświadczenie producenta
oraz jego autoryzowanego przedstawiciela, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych
przez Wykonawcę przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; deklaracje zgodności
CE (Conformité Européenne) dla oferowanego Sprzętu komputerowego albo certyfikaty równoważne dla
oferowanych urządzeń; certyfikat Energy Star 6.1 lub wydruk ze strony https://www.energystar.gov lub
ze strony https://www.eu-energystar.org dla oferowanego modelu komputera; wydruk ze strony https://
www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx lub inny równoważny dokument potwierdzający, że
zaoferowany model zasilacza spełnia wymagania określone w pkt VIII SOPZ „Szczegółowe wymagania dla
Zestawu komputerowego”. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy
Pzp oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy 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; w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne; w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji. W przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RP zastosowanie mają pkt 7.5 -7.7. SIWZ
Powinno być:
Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. do oferty wykonawca dołącza w celu wstępnego potwierdzenia, że nie

https://www.energystar.gov
https://www.eu-energystar.org
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: aktualny na dzień składania ofert Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (wzór zał. nr 3 do SIWZ)Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek przedstawić dla
każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny JEDZ;W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oryginał
zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę, – jeśli
dotyczy. wykonawca bez wezwania zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór zał. nr 4 do SIWZ).W celu potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego
oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego: dokumenty poświadczające, że
producenci oferowanych urządzeń posiadają certyfikaty ISO serii 9001:2000 lub nowsze w zakresie produkcji
oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne równoważne; certyfikaty/zaświadczenia poświadczające,
że firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 lub nowszą na świadczenie usług serwisowych oraz posiada
autoryzację producenta oferowanego Sprzętu komputerowego lub inne równoważne; oświadczenie producenta
oraz jego autoryzowanego przedstawiciela, że w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych
przez Wykonawcę przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem; deklaracje zgodności
CE (Conformité Européenne) dla oferowanego Sprzętu komputerowego albo certyfikaty równoważne dla
oferowanych urządzeń; wydruk ze strony https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx lub
inny równoważny dokument potwierdzający, że zaoferowany model zasilacza spełnia wymagania określone
w pkt VIII SOPZ „Szczegółowe wymagania dla Zestawu komputerowego”. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda następujących
dokumentów: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp oświadczenie o braku wydania wobec Wykonawcy
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; w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku podmiotów mających siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zastosowanie mają pkt 7.5 -7.7. SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/04/2018

https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
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Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/04/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


