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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
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:
Dostawa urządzeń szyny danych ESB oraz serwerów systemu kolejkującego wraz z niezbędnymi licencjami
oraz wsparciem technicznym na okres 36 miesięcy.
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.12.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
48820000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej infrastruktury Zamawiającego IBM DataPower Gateway
XI52 i IBM DataPower Gateway o funkcjonalności Szyny Danych ESB oraz systemu przesyłania komunikatów
zrealizowanych na urządzeniach IBM MQ Appliance M2000 wraz z niezbędnymi licencjami oraz wsparciem
technicznym na okres 36 miesięcy.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-054068
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 084-198380
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/04/2020
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. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej:
— dwie dostawy urządzeń szyny danych ESB, o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto (trzy miliony
złotych) każda
lub
— dwie dostawy serwerów systemu kolejkującego o wartości minimum 3 000 000,00 PLN brutto (trzy miliony
złotych) każda
lub
— jedną dostawę urządzeń szyny danych ESB i jedną dostawę serwerów systemu kolejkującego o wartości
minimum 3 000 000,00 PLN brutto (trzy miliony złotych) każda.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co
najmniej:
— dwie dostawy urządzeń szyny danych ESB, o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto (dwa miliony
pięćset tysięcy złotych) każda
lub
— dwie dostawy serwerów systemu kolejkującego o wartości minimum 2 500 000,00 PLN brutto (dwa miliony
pięćset tysięcy złotych) każda
lub
— jedną dostawę urządzeń szyny danych ESB i jedną dostawę serwerów systemu kolejkującego o wartości
minimum 2 500 000,00 PLN brutto (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda.
Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
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oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli
potwierdzających spełnianie warunku udziału, tj:
1) wykazu wykonanych dostaw, określonych w ust. 9 pkt 9.1.2. rozdziału I SIWZ 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
należycie – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty;
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, czyli
potwierdzających spełnianie warunku udziału, tj:
1) wykazu wykonanych dostaw, określonych w ust. 9 pkt 9.1.2. rozdziału I SIWZ w okresie ostatnich pięciu 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
należycie – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

