Warszawa, dnia 14.07.2021 r.

Strona WWW
ZMIANA SWZ NR 4
Dotyczy: „Zakup sprzętu i oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z usługami wsparcia i gwarancji
(6 części)” - COI-ZAK.262.5.2021
Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia poniżej treść zmian
SWZ.

Zamawiający dokonuje zmiany w Rozdziale I SWZ:
1. pkt. 7, ppkt. 7.1. 4), nadając mu następujące brzmienie:
4) w zakresie części IV
Wykonawca 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 systemu
monitorowania i analizowania ruchu przepływów sieciowych (dostarczanego jako rozwiązanie
sprzętowe lub rozwiązanie wirtualne) wraz z usługą wsparcia technicznego świadczoną przez okres
minimum 12 miesięcy bądź wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi zapewnienia systemu
monitorowania i analizowania ruchu przepływów sieciowych (dostarczanego jako rozwiązanie
sprzętowe lub rozwiązanie wirtualne) wraz z usługą wsparcia technicznego świadczoną przez okres
minimum 12 miesięcy, o wartości minimum 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych
00/100) każda - niezależnie od tego czy Wykonawca powołuje się na dostawę czy usługę1(2). Przez
jedną dostawę Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy, a przez jedną
usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli
Wykonawca będzie powoływał się na usługę wykonywaną, to wartość już wykonanej części
zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł brutto i wykonana
została w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.

1

2

(2) Przez dwie dostawy/usługi Zamawiający rozumie np. dwie dostawy albo dwie usługi albo jedna dostawa i jedna usługa.
(3) Przez dwie dostawy/usługi Zamawiający rozumie np. dwie dostawy albo dwie usługi albo jedna dostawa i jedna usługa.
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2. pkt. 7, ppkt. 7.1. 5), nadając mu następujące brzmienie:
5) w zakresie części V
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku dostaw) bądź wykonał
lub wykonuje (w przypadku usług)2(3):
 co najmniej dwie dostawy / usługi zapewnienia fizycznego appliance klasy Load Balancer
z funkcjonalnością terminacji SSL/TLS i WAF; i/lub
 co najmniej dwie dostawy / usługi zapewnienia wirtualnego appliance klasy Load Balancer
z funkcjonalnością terminacji SSL/TLS i WAF; i/lub
 co najmniej dwie usługi wsparcia technicznego Load Balancer z funkcjonalnością terminacji
SSL/TLS i WAF świadczone przez okres minimum 12 miesięcy;
o wartości minimum 600 000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) każda niezależnie od tego czy Wykonawca powołuje się na dostawę czy usługę. Przez jedną dostawę
Zamawiający rozumie dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy, a przez jedną usługę

Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli
Wykonawca będzie powoływał się na usługę wykonywaną, to wartość już wykonanej części
zamówienia na dzień składania ofert nie może być mniejsza niż 600 000,00 zł brutto i wykonana
została w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy.

3. pkt. 10, ppkt. 10.1.1., nadając mu następujące brzmienie:
10.1.1. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1 SWZ
- wykazu dostaw/usług (dla części zamówienia, na które została złożona oferta, sporządzonego wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza Oferty) wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat (dotyczy części
1-3 i 6) lub w okresie ostatnich pięciu lat (dotyczy części 4 i 5), a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego dostawy/usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji dostaw/usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o
którym mowa powyżej, dotyczy dostaw/usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
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W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze zmiany stanowią integralną część
SWZ.
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