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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 132-136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Sewastianowicz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl/zamowienia-publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wsparcie i rozbudowa oprogramowania narzędziowego (5 części)
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.43.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wsparcie i rozbudowa oprogramowania narzędziowego w podziale na pięć
części:
Część I – odnowienie wsparcia technicznego oprogramowania do administrowania bazami danych oraz
dostawa nowych licencji do oprogramowania;
Cześć II – odnowienie subskrypcji, odnowienie wsparcia technicznego oprogramowania do rozwoju
oprogramowania oraz dostawa nowego oprogramowania;
Cześć III – odnowienie subskrypcji i wsparcia oprogramowania biurowego wraz z dostawą nowego
oprogramowania;
Cześć IV – odnowienie subskrypcji i wsparcia oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa wraz z dostawą
nowego oprogramowania;
Cześć V – odnowienie wsparcia oprogramowania producenta Atlassian.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
podzielonym na części.

2/4

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-177475
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 250-660198
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/12/2021

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
1) w zakresie części I:Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę oprogramowania do
administrowania bazami danych lub dostawę oprogramowania do administrowania bazami danych wraz ze
wsparciem technicznym lub usługę wsparcia technicznego oprogramowania do administrowania bazami
danych, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy.
Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe wsparcia, to wartość już
wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł brutto.
2) w zakresie części II: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę
oprogramowania do rozwoju oprogramowania, lub dostawę oprogramowania do rozwoju oprogramowania wraz
ze wsparciem technicznym, lub usługę wsparcia technicznego oprogramowania o rozwoju oprogramowania o
wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda. Przez jedną
dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca
będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe wsparcia, to wartość już wykonanej części
zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.
3) w zakresie części III: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę
oprogramowania biurowego, lub dostawę oprogramowania biurowego wraz ze wsparciem technicznym,
lub usługę wsparcia technicznego oprogramowania biurowego o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) każda. Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie
dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie
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powtarzające się lub ciągłe wsparcia, to wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie
może być mniejsza niż 75 000,00 zł brutto.
4) w zakresie części IV: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę
oprogramowania dot. cyber-bezpieczeństwa, lub dostawę oprogramowania dot. cyber-bezpieczeństwa wraz ze
wsparciem technicznym,
lub usługę wsparcia technicznego do oprogramowania dot. cyber-bezpieczeństwa o wartości co najmniej 100
000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda.Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie
dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie
powtarzające się lub ciągłe wsparcia, to wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert nie
może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.
(...)
Powinno być:
(...)
1) w zakresie części I: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę oprogramowania do
administrowania bazami danych lub dostawę oprogramowania do administrowania bazami danych wraz ze
wsparciem technicznym
lub usługę wsparcia technicznego oprogramowania do administrowania bazami danych, o wartości co
najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda. Przez jedną dostawę/
usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca będzie
powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to wartość już wykonanej części zamówienia na
dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł brutto.
2) w zakresie części II: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę
oprogramowania do rozwoju oprogramowania, lub dostawę oprogramowania do rozwoju oprogramowania wraz
ze wsparciem technicznym, lub
usługę wsparcia technicznego oprogramowania o rozwoju oprogramowania o wartości co najmniej 150 000,00
zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli
Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to wartość już wykonanej części
zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 150 000,00 zł brutto.
3) w zakresie części III: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę
oprogramowania biurowego, lub dostawę oprogramowania biurowego wraz ze wsparciem technicznym, lub
usługę wsparcia technicznego oprogramowania biurowego o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto (słownie:
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) każda.
Przez jedną dostawę/usługę Zamawiający rozumie dostawę/usługę realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli
Wykonawca będzie powoływał się na świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to wartość już wykonanej części
zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 75 000,00 zł brutto.
4) w zakresie części IV: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku
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świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie umowy obejmujące: dostawę
oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa, lub dostawę oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa wraz ze
wsparciem technicznym, lub
usługę wsparcia technicznego do oprogramowania dot. cyberbezpieczeństwa o wartości co najmniej 100
000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda. Jeżeli Wykonawca będzie powoływał się na
świadczenie powtarzające się lub ciągłe, to wartość już wykonanej części zamówienia na dzień składania ofert
nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto.”
(...)
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
(...)
13. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie
zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
(..)
Powinno być:
(...)
13. Zamawiający, w zakresie Części I - IV, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania
równoważnego, żąda złożenia wraz z ofertą jako dowód na potwierdzenie, że rozwiązanie równoważne
spełnia opisane w OPZ kryteria stosowane w celu oceny równoważności, Wykazu potwierdzającego spełnianie
kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności oprogramowania.
(..)
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

