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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 344112-2009 z dnia 2009-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek
(zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split). I. Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości 218. 1. Bud. nr 3,
pomieszczenie serwerowe. Typ:...
Termin składania ofert: 2009-10-16

Numer ogłoszenia: 178053 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344112 - 2009 data 02.10.2009 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 022 6840086, fax. 022 6840642, 6874189.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych jednostek
(zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split). I. Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości 218. 1. Bud. nr 3,
pomieszczenie serwerowe. Typ: podsufitowy - szt. 1, wydajność chłodzenia min. 10,0 kW. 2. Bud. nr 4
pomieszczenie serwerowe (piwniczne nr 30). Typ: split - szt. 1, wydajność chłodzenia min. 4,5 kW. 3.
Bud. nr 4 pomieszczenie biurowe (nr 305). Przeniesienie klimatyzatora (splitu) na sąsiednią ścianę
(odległość 7 mb), firma MDV model MSC 12 HRDN1 - OC 6 1600 W - 8,5A. 4. Bud. nr 10 pomieszczenie
biurowe (nr 411 sala odpraw). Podsufitowy inverter typu split 2 szt., jeden agregat, wydajność chłodzenia
min. 5 kW i min. 3 kW. Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość miejsca jeden z nawiewów musi mieć
maksymalne wymiary: szerokość do 100 cm oraz wysokość do 20 cm, głębokość urządzenia bez
znaczenia. II. Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka 4A. Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (nr 012).
Urządzenia - szt. 2, po min. 42 kW, wydajność chłodzenia razem min. 84,0 kW. III. Kompleks nr 8577 ul.
Puławska 4/6. Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ: multi split 2 x 3,5 kW - 1 szt., wydajność
chłodzenia min. 7,0 kW. Szcegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ klimatyzatorów elektrycznych jako samodzielnych
jednostek (zewnętrzny agregat oraz wewnętrzny split). I. Kompleks nr 3575 Al. Niepodległości 218. 1.
Bud. nr 3, pomieszczenie serwerowe. Typ: podsufitowy - szt. 1, wydajność chłodzenia min. 10,0 kW. 2.
Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe (piwniczne nr 30). Typ: split - szt. 1, wydajność chłodzenia min. 4,5
kW. 3. Bud. nr 4 pomieszczenie biurowe (nr 305). Przeniesienie klimatyzatora (splitu) na sąsiednią
ścianę (odległość 7 mb), firma MDV model MSC 12 HRDN1 - OC 6 1600 W - 8,5A. 4. Bud. nr 10
pomieszczenie biurowe (nr 411 sala odpraw). Podsufitowy inverter typu split 2 szt., jeden agregat,
wydajność chłodzenia min. 5 kW i min. 3 kW. Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość miejsca jeden z
nawiewów musi mieć maksymalne wymiary: szerokość do 100 cm oraz wysokość do 20 cm, głębokość
urządzenia bez znaczenia. II. Kompleks nr 3637 ul. Rakowiecka 4A. Bud. nr 4 pomieszczenie serwerowe
(nr 012). Urządzenia - szt. 2, po min. 42 kW, wydajność chłodzenia razem min. 84,0 kW. III. Kompleks nr
8577 ul. Puławska 4/6. Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 2). Typ: split - 1 szt., wydajność
chłodzenia min. 3,5 kW. Bud. nr 27 pomieszczenie serwerowe (nr 1). Typ: split - 1 szt., wydajność
chłodzenia min. 3,5 kW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: KaŜda oferta musi być zabezpieczona wadium o
wartości 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). Wadium musi być wniesione
najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16 października 2009 roku do godz.
11:00.
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: KaŜda oferta musi być zabezpieczona
wadium o wartości 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100). Wadium musi być
wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 20 października 2009 roku do
godz. 11:00.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Jawna Nr 6, pok. 58 i
59, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 20.10.2009 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Jawna Nr 6,
pok. 58 i 59, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.
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