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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286291-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2022/S 102-286291
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 079-212847)
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: Hanna Michrowska-Masiarz
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:
Świadczenie usługi dot. wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów informatycznych przez
wyspecjalizowany zespół informatyczny
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.10.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dot. wytwarzania, wdrażania lub utrzymania systemów
informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny. Przedmiot zamówienia został szczegółowo
opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/05/2022

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 079-212847
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(...)
14. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia
określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r. poz. 835).
Powinno być:
(...)
14. Zamawiający nie udzieli zamówienia jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków organizacyjnych w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014) oraz wykluczy Wykonawcę w
przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej
2 usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała co najmniej 2 z
następujących specjalności:
Programista, Architekt, Analityk, Tester, Projektant UX, Administrator, Inżynier Devops,
a wartości każdej z usług wynosi co najmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto
każda.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu, z zastrzeżeniem zamówień zrealizowanych na podstawie umowy ramowej pod następującymi
warunkami, które należy spełnić łącznie:
• wartość usług wykonanych na podstawie zamówień lub umów wykonawczych udzielonych na podstawie
umowy ramowej należy traktować jako jedną usługę,
• na dzień, w którym upływa termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu wartość usług
zrealizowanych na podstawie umowy ramowej winna osiągnąć wartość wymaganą przez Zamawiającego.
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
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Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. (...)
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej
2 usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała co najmniej 2 z
następujących specjalności:
• Programista;
• Architekt;
• Analityk;
• Tester;
• Projektant UX;
• Administrator;
• Inżynier Devops;
a wartość każdej z usług wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych00/100 ) brutto każda.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w
postępowaniu, z zastrzeżeniem zamówień zrealizowanych na podstawie umowy ramowej pod następującymi
warunkami, które należy spełnić łącznie:
• wartość usług wykonanych na podstawie zamówień lub umów wykonawczych udzielonych na podstawie
umowy ramowej należy traktować jako jedną usługę,
• na dzień, w którym upływa termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu wartość usług
zrealizowanych na podstawie umowy ramowej winna osiągnąć wartość wymaganą przez Zamawiającego.
Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie
przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu. (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/05/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 13:00
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Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/08/2022
Powinno być:
Data: 07/09/2022
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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