
 
 
 

 
 

OGŁOSZENIE 
O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

 
     

na: 
 
 

„Modernizację infrastruktury serwerowej  
i oprogramowania systemowego oraz dostawę 
infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji  

w ramach projektu „E-Usługi w informacji 
przestrzennej w Powiecie Tatrzańskim – część 3” 

 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało 

przekazane celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej w dniu 16 maja 2018 roku, które to zostało przyjęte do publikacji pod 

nr referencyjnym: 18-217499-001. 
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Powiat Tatrzański
736–17–20–593
ul. Chramcówki 15
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Zając, Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. Chramcówki 15, 34-500
Zakopane
Tel.:  +48 182023930
E-mail: zp@powiat.tatry.pl 
Faks:  +48 182017104
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.powiat.tatry.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawa infrastruktury
wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu E-Usługi w informacji przestrzennej w P.Tatrz.-część 3
Numer referencyjny: ZP.272.11.2018

II.1.2) Główny kod CPV
30211000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy wraz
z wdrożeniem infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego oraz dostawy infrastruktury
wspomagającej proces cyfryzacji w ramach projektu „E-Usługi w informacji przestrzennej w Powiecie
Tatrzańskim” dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Zakopanem, która w szczególności swym zakresem
obejmuje:
1. Pakiet nr 1 – Modernizacja infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego – część 1 zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ,
2. Pakiet nr 2 – Modernizacja infrastruktury serwerowej i oprogramowania systemowego – część 2 zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 7 do przedmiotowej SIWZ,
3. Pakiet nr 3 – Dostawa infrastruktury wspomagającej proces cyfryzacji zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia „OPZ” stanowiącym załącznik nr 8 do przedmiotowej SIWZ.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: A55
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-056065
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163823
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/04/2018

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: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/07/2018
Powinno być:
Data: 02/08/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/05/2018
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 11:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:163823-2018:TEXT:PL:HTML



