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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 13530000000000, ul. Pl. M. Curie-Skłodowskiej  5,

20-031  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 375 965, e-mail zampubl@umcs.lublin.pl, faks 815 375 965.

Adres strony internetowej (url): www.umcs.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne:

https://pzp.umcs.pl/umcs/elearning

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne warunki

dotyczące doświadczenia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty

minimum 2 dostawy serwerów o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł brutto dla jednej dostawy*. Przez wartość jednej

dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w ramach jednej umowy. * W przypadku podania

kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego

(NBP) z dnia publikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o

zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg

średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wyżej wymienione informacje.

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne

warunki dotyczące doświadczenia. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób

należyty minimum 2 dostawy serwerów wraz z licencjami/oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 125 000,00 zł

brutto dla każdej z dostaw*. Przez wartość jednej dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość dostaw wykonywanych w

ramach jednej umowy. * W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
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Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie

walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP

opublikuje wyżej wymienione informacje.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-26,

godzina: 11:00,

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

2020-07-01, godzina: 11:00,
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