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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Centralny Ośrodek Informatyki
Aleje Jerozolimskie 132-136
Warszawa
02-305
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Jagielska
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostarczenie licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego do oprogramowania narzędziowego (11 części)
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.30.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji, subskrypcji oraz wsparcia technicznego do
oprogramowania narzędziowego w podziale na części.
Przedmiot zamówienia obejmuje w zależności od części:
Dostarczenie Oprogramowania opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz bezterminowych Licencji na to
Oprogramowanie wraz z 12-miesięcznym wsparciem technicznym;
Dostarczenie subskrypcji Oprogramowania, w tym posiadanego przez Zamawiającego, wraz ze wsparciem
technicznym na okres 12 miesięcy od daty wskazanej w Opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczenie
wsparcia technicznego dla Oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego w okresie 12 miesięcy.
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia określone są w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/09/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-121711
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 170-415005
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/08/2019
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: II.2.4
Część nr: 11
Zamiast:
Oprogramowanie biurowe.
W celu potwierdzenia, iż Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca,
który zaoferuje Oprogramowanie równoważne do wskazanego przez Zamawiającego załączy do Oferty
szczegółową specyfikację techniczną dla każdego rodzaju oferowanego Oprogramowania równoważnego z
osobna,wystawioną przez producenta tego Oprogramowania równoważnego, zawierającą opis wszystkich cech
i funkcjonalności oferowanego Oprogramowania równoważnego.
Powinno być:
brak wymagań
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 11
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części XI zamówienia wadium w wysokości: 500,00
zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę dla części XI zamówienia wadium w wysokości: 130,00
zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100)
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 11
Zamiast:
11) dotyczy części XI: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostarczył licencje na oprogramowanie lub wsparcie
techniczne dla oprogramowania, o wartości minimum 10 000 zł brutto.
Powinno być:
11) dotyczy części XI: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej lub zawodowej dla części XI
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 7.1.
Zamiast:
7.1. wykazu dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty - dla części zamówienia,
na które została złożona oferta), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane,
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Powinno być:
7.1. wykazu dostaw (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do oferty - dla części zamówienia, na
które została złożona oferta, z wyjątkiem dla części XI), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane,
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 08/10/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/10/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

