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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:47614-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
2021/S 020-047614
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636778)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centralny Ośrodek Informatyki – 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
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pełnomocnik Zamawiającego: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132–136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centralny Ośrodek Informatyki – 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:
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Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania,
projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów informatycznych
i audytów bezpieczeństwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie.
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.43.2020
II.1.2)

Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego
dotyczącego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania
audytów systemów informatycznych i audytów bezpieczeństwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie
dla wnioskodawców i beneficjentów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020
(POPC) oraz dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie lub realizujących projekty informatyczne
finansowane z programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021–2027
(1), w podziale na cztery części, tj.:
— część I: wsparcie informatyczne dotyczące przygotowania, analizy, projektowania, realizacji projektów
informatycznych oraz doradztwo w tym zakresie,
— część II: audyt informatyczny,
— część III: audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych,
— część IV: audyt WCAG.
Szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
(1) Świadczenie usług eksperckiego wsparcia opiniodawczo-doradczego dla podmiotów ubiegających się o
dofinansowanie lub realizujących projekty informatyczne finansowane z programu operacyjnego w zakresie
rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021–2027 będzie świadczone pod warunkiem powierzenia
Centralnemu Ośrodkowi Informatyki przez MC zadań wsparcia projektów IT realizowanych ze środków UE w
perspektywie 2021–2027.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636778

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
— dla części nr 1 nie niższą niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
— dla części nr 2 nie niższą niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
— dla części nr 3 nie niższą niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
— dla części nr 4 nie niższą niż 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
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Powinno być:
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzającej zdolność wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, tj. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
— dla części nr 1 nie niższą niż 275 000,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
— dla części nr 2 nie niższą niż 64 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
— dla części nr 3 nie niższą niż 64 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),
— dla części nr 4 nie niższą niż 97 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
I. Dysponuje zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności, tj.:
Dotyczy części 1:
1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu 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:
(...)
c) dwie usługi polegające na świadczeniu doradztwa polegającego na wsparciu merytorycznym i technicznym
projektu dotyczącego w szczególności wdrożenia, rozwoju lub utrzymania systemów informatycznych o wartości
usługi co najmniej
1 000 000 (słownie: jeden milion) zł brutto każda (przez wdrożenie, rozwój lub utrzymanie Zamawiający
rozumie zarówno usługę dotyczącą warstwy aplikacji systemu informatycznego, jak i infrastruktury technicznosystemowej, na której oparty jest system informatyczny)
(...)
Powinno być:
I. Dysponuje zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego
wykonania zamówienia, przejawiającą się następującym minimalnym poziomem zdolności, tj.:
Dotyczy części 1:
1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu 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:
(...)
c) dwie usługi polegające na świadczeniu doradztwa polegającego na wsparciu merytorycznym i technicznym
projektu dotyczącego w szczególności wdrożenia, rozwoju lub utrzymania systemów informatycznych, przy
czym wartość co najmniej jednej z wykonanych usług wynosiła co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden
milion) brutto (przez wdrożenie, rozwój lub utrzymanie Zamawiający rozumie zarówno usługę dotyczącą
warstwy aplikacji systemu informatycznego, jak i infrastruktury techniczno-systemowej, na której oparty jest
system informatyczny).
(...)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Powinno być:
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(...)
VII. Pełna treść warunków udziału w postępowaniu znajduje się w ust. 9 rozdziału I SIWZ oraz wyjaśnieniach i
zmianach SIWZ.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/02/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 16/02/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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