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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
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
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zapewnienie świadczenia usługi rozszerzonego wsparcia technicznego dla posiadanego oprogramowania HCL
PORTAL 8.0
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.15.2022

II.1.2)

Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia usług rozszerzonego wsparcia
technicznego producenta dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania HCL PORTAL 8.0, w celu
zapewnienia pełnej pomocy technicznej w razie awarii, dostępu do bieżących i przyszłych poprawek oraz praw
do nowych wersji produktów, na okres do dnia 31.12.2023 r.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2022
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-084723
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 109-308320
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/06/2022
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:
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 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje: 1) co najmniej 2 zamówienia, których
przedmiotem było/jest świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania HCL, realizowane przez
okres co najmniej 12 miesięcy, każde o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion
złotych 00/100); lub 2) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa oprogramowania HCL
wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej 12 miesięcy wsparcia technicznego, przy czym wartość każdej
usługi świadczenia wsparcia technicznego musi wynosić co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden
milion złotych 00/100); lub 3) co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było/jest świadczenie usługi
wsparcia technicznego oprogramowania HCL, realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy, o wartości co
najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100) oraz co najmniej 1 zamówienie, którego
przedmiotem była dostawa oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej 12 miesięcy
wsparcia technicznego, przy czym wartość usługi świadczenia wparcia technicznego musi wynosić co najmniej
1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty
wykonuje zamówienie, o którym mowa w warunku powyżej, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony
jeżeli do upływu terminu składania ofert okres realizacji usługi wsparcia technicznego był nie krótszy niż 12
miesięcy a wartość zrealizowanej części zamówienia w zakresie wsparcia technicznego wynosiła nie mniej
niż 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych 00/100). 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.
2.(...)
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 3 lat przed upływem
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terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonuje:
1) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem było/jest świadczenie usługi wsparcia technicznego
oprogramowania HCL, każde realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 2
000 000,00 zł brutto (słownie: dwa milion złotych 00/100);
lub
2) co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem
przez okres co najmniej 12 miesięcy wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość usług świadczenia
wsparcia technicznego musi wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa milion złotych 00/100);
lub
3) co najmniej 1 zamówienie, którego przedmiotem było/jest świadczenie usługi wsparcia technicznego
oprogramowania HCL, realizowane przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz co najmniej 1 zamówienie,
którego przedmiotem była dostawa oprogramowania HCL wraz z zapewnieniem przez okres co najmniej 12
miesięcy wsparcia technicznego, przy czym łączna wartość usług świadczenia wparcia technicznego musi
wynosić co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa milion złotych 00/100).
Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w warunku powyżej,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony jeżeli do upływu terminu składania ofert okres realizacji usługi
wsparcia technicznego był nie krótszy niż 12 miesięcy a wartość zrealizowanej części zamówienia w zakresie
wsparcia technicznego wynosiła nie mniej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
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.
2.(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
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: 02/11/2022
Powinno być:
Data: 19/11/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 22/08/2022
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Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

