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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:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Narutowicza 11/12

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych,
Gmach Główny Skrzydło B, pok. 212

Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  Wioletta Gładysz

E-mail:  dzp@pg.gda.pl Faks:  +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://pg.edu.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:
Dostawa systemu serwerów do przechowywania i dystrybucji danych dla CI TASK wraz z instalacją

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

1Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z instalacją do rozbudowy systemu RORO-2 na
potrzeby projektu PLGrid-PLUS. Celem dostawy jest uzyskanie przez system RORO-2 następujących
parametrów (uwaga - podane parametry liczone są z uwzględnieniem obecnie działającego systemu RORO-2):
1) sumaryczna wydajność w równoległym zapisie: nie mniejsza niż 19GB/s,
2) pojemność mierzona jako suma pojemności wszystkich dysków z prędkością obrotową 7200 obr./min.: nie
mniejsza niż 2200 TB,
3) pojemność mierzona jako suma pojemności wszystkich dysków z prędkością obrotową co najmniej 10 000
obr./min.: nie mniejsza niż 300TB.
2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia do systemu RORO-2 zwiększające możliwości składowania
danych RORO-2 poprzez dostarczenie dwóch serwerów typu OSS wyposażonych we wspólny zasób dyskowy
typu OST wraz z powiększeniem surowej przestrzeni do składowanych danych o co najmniej 211 TB w
surowych dyskach SAS o prędkości obrotowej nie mniejszej niż 10 000 obr./min. na wspólnym zewnętrznym
zasobie dyskowym typu MDT będącym obecnie częścią systemy RORO-2.
3. Dostarczone urządzenia muszą mieścić się w jednej szafie RACK wraz z wolną przestrzenią pozostałą w
szafie systemu RORO-2 zainstalowanego obecnie u Zamawiającego.
4. Szczegółowa specyfikacja wymagań technicznych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Specyfikacja posiadanego przez Zamawiającego systemu RORO-2 zamieszczona została w załączniku nr 1
do specyfikacji wymagań technicznych, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48823000  



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

3 / 4

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)
ZP/312/022/D/14

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Gladysz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-107016   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 156-280160  z dnia:  16/08/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/08/2014  (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.3)

Zamiast:

Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji
w dniach: 21 (od udzielenia
zamówienia)

Powinno być:

Czas trwania zamówienia lub termin
realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia
zamówienia)

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

Zamiast: Powinno być:

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:
05/09/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-117190
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