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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowy numer identyfikacyjny 14021714200000,  

ul. Senatorska  14, 00-082  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 24 42 225, 

e-mail wioleta.sar@msit.gov.pl, faks 22 24 43 218.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.msit.gov.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonał/wykonuje co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 

zamówienia, tj. świadczenie dostaw sprzętu teleinformatycznego z konfiguracją, o wartości co 

najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych brutto) każde, z podaniem 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonał/wykonuje co najmniej 3 zamówienia uwzględniające dostawy pod potrzeby budowy 

lub modernizacji serwerowni o łącznej wartości tych dostaw minimum 1,5 mln PLN netto 

(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych netto), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców. W zakres każdej dostawy powinny wchodzić: system UPS – zasilanie awaryjne o 

mocy minimum 30 kW, system klimatyzacji precyzyjnej, system monitoringu parametrów 

środowiskowych, listwy PDU, a przynajmniej jedno zamówienie z powyższych obejmowało 

w zakresie klimatyzacji precyzyjnej dostawę szaf (typu CRAC) z nawiewem spod podłogi 

technicznej. Uwaga w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku 

udziału w postępowaniu przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach 

innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego 

posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia.  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

wykonał/wykonuje co najmniej 3 zamówienia uwzględniające dostawy pod potrzeby budowy 

lub modernizacji serwerowni o łącznej wartości tych dostaw minimum 1,5 mln PLN netto 

(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych netto), z podaniem przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców. W zakres każdej dostawy powinny wchodzić: system UPS – zasilanie awaryjne o 

mocy minimum 30 kW, system klimatyzacji precyzyjnej, system monitoringu parametrów 

środowiskowych, a przynajmniej jedno zamówienie z powyższych obejmowało w zakresie 

klimatyzacji precyzyjnej dostawę szaf (typu CRAC) z nawiewem spod podłogi technicznej. 

Uwaga w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału w 

postępowaniu przedstawi dokument zawierający kwoty wyrażone w walutach innych niż 



złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski według średniego kursu Narodowego 

Banku Polskiego na dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie 

przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-03-18, godzina: 09:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-03-20, godzina: 09:00  
 


