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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:  TARR Centrum Innowacyjności Sp. z
o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Włocławska 167

Miejscowość:  Toruń Kod pocztowy:  87-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Beata Kmieć, Sławomir Kozłowski

E-mail:  przetarg.komputery@tarrci.pl Faks:  +48 566995417

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.centrum-innowacyjności.pl

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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rozbudowa brzegu i szkieletu sieci telekomunikacyjnej na potrzeby TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.

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

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa brzegu i szkieletu sieci teleinformatycznej na potrzeby TARR
Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. Szkielet sieci EXEA oparty jest na warstwach reprezentowanych przez
odpowiednie urządzenia sieciowe. Obiekt EXEA zbudowany został z myślą o świadczeniu wysokodostępnych
usług cloud computing. Pojemność całkowita obiektu to 320 szaf serwerowych. Przedmiotowe zamówienie
dotyczy rozbudowy obiektu przez zapewnienie wysoko skalowalnego rozwiązania sieciowego dla 40 szaf przy
zachowaniu pełnej możliwości rozbudowy do finalnej liczby 320 szaf. W ramach zamówienia należy:
1. Dostarczyć urządzenia aktywne, zamontować i uruchomić je we właściwych szafach telekomunikacyjnych
zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w punkcie 2 Załącznika do SIWZ – Projekt wykonawczy.
2. Dostarczyć przełącznice pasywne, zamontować je we właściwych szafach, umożliwiając tym samym prostą
formę łączenia urządzeń wykorzystujących wkładki optyczne w standardzie wielomodowym w obrębie jednej
komory, wymienione w Tabeli 3.1. Projektu wykonawczego.
3. Wykonać niezbędne krosowania pomiędzy portami urządzeń do przełącznic oraz urządzeń do urządzeń,
realizując topologię sieci opisaną w punkcie 2.8. Projektu wykonawczego. Krosowania wykonać poprzez
łączenie portów urządzeń aktywnych z odpowiednimi portami przełącznicy za pomocą dostarczonych w
zamówieniu patchcordów.
4. Opracować Plan Wdrożenia oraz dokonać konfiguracji urządzeń, zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w
punkcie 2.10.1 Projektu wykonawczego.
5. Przeprowadzić testy akceptacyjne potwierdzające spełnienie opisanych wymagań przez poszczególne
urządzenia oraz osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności przez całą budowaną infrastrukturę sieciową,
zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 2.11.1 Projektu wykonawczego.
6. Zapewnić wsparcie systemu oraz gwarancję opisaną w punkcie 2.11.3 Projektu wykonawczego.
7. Przeprowadzić szkolenia personelu, zgodnie z opisem zamieszczonym w punkcie 2.12 Projektu
wykonawczego.
Wskazane w Projekcie wykonawczym wymagania dotyczące urządzeń zostały określone w celu sprecyzowania
parametrów i warunków techniczno-użytkowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o parametrach nie
gorszych od podanych w projekcie oraz spełniających wymagania norm mających zastosowanie do budowy
systemu.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 32400000  
Dodatkowe przedmioty 48200000  
 48820000  



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

3 / 6

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)
TARRCI/DOSTAWA_RST/PN/1/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_TARRCI
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-038064   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 059-098824  z dnia:  25/03/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
20/03/2014  (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:
II.1.5) Krótki opis przedmiotu
zamówienia

Zamiast:
Przedmiotowe zamówienie
dotyczy rozbudowy obiektu przez
zapewnienie wysoko skalowalnego
rozwiązania sieciowego dla 40 szaf
przy zachowaniu pełnej możliwości
rozbudowy do finalnej liczby 320
szaf.

Powinno być:
Przedmiotowe zamówienie
dotyczy rozbudowy obiektu przez
zapewnienie wysoko skalowalnego
rozwiązania sieciowego dla 20 szaf
przy zachowaniu pełnej możliwości
rozbudowy do finalnej liczby 320
szaf.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:
www.bip.centruminnowacyjności.pl

Powinno być:
www.bip.centrum-innowacyjności.pl

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

W celu wykazania, że oferowany
przez Wykonawcę przedmiot
zamówienia jest zgodny z
wymaganiami Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie
prawo do żądania od Wykonawcy
wykonania testów laboratoryjnych,
na bazie dostarczonych
przez Wykonawcę próbek, na
następujących zasadach:
1. Przez próbkę rozumie się każde
urządzenie i oprogramowanie
będące przedmiotem zamówienia,

Powinno być:
Na etapie składania ofert
Zamawiający nie wymaga próbek
ani testów laboratoryjnych
potwierdzających zgodność
zaoferowanej dostawy z
wymaganiami Zamawiającego
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w pełni spełniające założenia
projektowe.
2. W przypadku urządzeń, dla
których Zamawiający wymaga
konfiguracji redundantnej, próba
musi składać się z co najmniej 2 szt.
takich urządzeń.
3. Testy muszą odbyć się na koszt
Wykonawcy na urządzeniach
dostarczonych i zlokalizowanych do
siedziby Zamawiającego.
4. Testy mają na celu wykazanie,
że urządzenia spełniają wszystkie
parametry techniczne opisane w
dokumentacji projektowej, a ich
konfiguracja gwarantuje poprawne
działanie wszystkich urządzeń w
ramach jednego system.
5. Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć Zamawiającemu w
terminie 7 dni od dnia żądania
wykonania testów laboratoryjnych
- Projektu wykonania testów
laboratoryjnych. Testy powinny
rozpocząć się w ciągu 21 dni od dnia
zażądania wykonania testów przez
Zamawiającego.
6. Wynikiem testów będzie
sprawozdanie z testów, które musi
podlegać ocenie przez osobę
dedykowaną przez Zamawiającego.
7. Sprawozdanie z testów powinno
zawierać co najmniej następujące
informacje: nazwę urządzenia,
typ,spis ewentualnych modułów,
wymaganą funkcjonalność oraz
w postaci tabelarycznej : w jednej
kolumnie parametry wynikające
z dokumentacji projektowej, a w
drugiej kolumnie wartości liczbowe
wynikające z testu,a w przypadku
parametrów nie określonych
liczbowo określenie: “spełnia” lub
“nie spełnia”, przy czym wynik testu
zostanie uznany za pozytywny,
jeżeli zostaną osiągnięte co
najmniej parametry wynikające z
dokumentacji projektowej będącej
częścią zapytania ofertowego.
8. W przypadku nie spełnienia
przez testowane Próbki nawet
jednego wymaganego parametru
Zamawiający ma prawo do
odrzucenia oferty danego
Wykonawcy.

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

Zamiast:
30/04/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/05/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
30/04/2014   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/05/2014   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:
15/04/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-050774
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