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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:590813-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania
2021/S 225-590813
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 201-522401)
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/zamowienia-publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa systemu backupu wraz z 60 miesięcznym wsparciem technicznym.
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.38.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
48710000 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa Systemu Backup w zakresie Urządzeń i Oprogramowania wrz z przeprowadzeniem Instruktażu;
- wdrożenie Systemu Backupu;
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej;
- udzielenie przez Wykonawcę Wsparcia technicznego.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 201-522401

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:
1.Dostawa Systemu Backupu w zakresie Urządzeń i Oprogramowania do Lokalizacji zostanie zrealizowana
w terminie do 15 Dni Roboczych ( stanowi kryterium oceny ofert) od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający
zastrzega sukcesywne dostawy, tj. pojedynczo do każdej Lokalizacji z założeniem przerwy maksymalnie
do 2 Dni Roboczych pomiędzy dostawami. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 2 Dni Roboczych przed tym terminem;
2. Szczegółowy harmonogram Wdrożenia wraz z propozycją scenariuszy testowych Wykonawca przedstawi
w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości
Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo przedstawienia własnych scenariuszy testowych.
3. Wdrożenie Systemu Backupu i wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zostanie zrealizowane w terminie
do 5 Dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy do ostatniej
Lokalizacji;
4. Wsparcie techniczne będzie realizowane w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego
bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy do ostatniej z Lokalizacji.
5. Instruktaż zostanie przeprowadzony w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Powinno być:
Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach:
1.Dostawa Systemu Backupu w zakresie Urządzeń i Oprogramowania do Lokalizacji zostanie zrealizowana
w terminie do 30 Dni Roboczych (stanowi kryterium oceny ofert) od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający
zastrzega sukcesywne dostawy, tj. pojedynczo do każdej Lokalizacji z założeniem przerwy maksymalnie
do 2 Dni Roboczych pomiędzy dostawami. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania
Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na co najmniej 2 Dni Roboczych przed tym terminem.
2. Szczegółowy harmonogram Wdrożenia wraz z propozycją scenariuszy testowych Wykonawca przedstawi
w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia podpisania umowy. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości
Zamawiający zastrzega na swoją rzecz prawo przedstawienia własnych scenariuszy testowych.
3. Wdrożenie Systemu Backupu i wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zostanie zrealizowane w terminie
do 5 Dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy do ostatniej
Lokalizacji.
4. Wsparcie techniczne będzie realizowane w okresie 60 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego
bez zastrzeżeń protokołu odbioru dostawy do ostatniej z Lokalizacji.
5. Instruktaż zostanie przeprowadzony w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
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Okres w miesiącach: 61
Powinno być:
Okres w miesiącach: 62
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/11/2021
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: 18/02/2022
Powinno być:
Data: 26/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 29/11/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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