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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
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: Michał Hejduk
Tel.: +48 222501748
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Faks: +48 222502987
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:
Zakup subskrypcji i wsparcia na posiadany przez Zamawiającego system operacyjny Oracle Linux
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.12.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
72250000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest zakup subskrypcji i wsparcia na posiadany przez
Zamawiającego system operacyjny Oracle Linux, szczegółowo opisanych w Części II SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-160172
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 205-468033
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/10/2018
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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej
jednaz przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wykluczy również
wykonawcęspełniającego następujące przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
dowykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca załącza do oferty,
aktualnenadzień składania ofert: Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
dalejjako„ JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw do wykluczenia określonych
przezZamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26
ust. 1ustawy składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty określone w par 5 pkt. 1-9
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądaćzamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcejWykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3 SIWZ, polega
nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający żąda od
Wykonawcyprzedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 powyżej.
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o
przynależnościalbo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do
tej samej grupykapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako „JEDZ” - o
którymmowa w art. 25a ust. 1 ustawy sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ: Należy przesłać
wpostaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady złożenia JEDZ w
formieelektronicznej określone są w pkt. 11.1.1 SIWZ.
7.1 W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.
7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich brakupodstaw
do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
wpostępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów.
8. Pełna informacja o powyższym zakresie zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie
zamawiającegowskazanej powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
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ciągłych wykonujeco najmniej 2 usługi subskrypcji oraz wsparcia technicznego oprogramowania Oracle Linux o
wartości conajmniej 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) każda.
Uwaga! – W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, których wykonywania jeszcze nie
zakończono,Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dotychczasowy okres świadczenia usług subskrypcji
oraz wsparciatechnicznego oprogramowania Oracle Linux będzie nie krótszy niż 12 miesięcy, a jego wartość nie
mniejsza niż400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) każda.Uwaga! – Zamawiający nie
dopuszcza sumowania wartości umów w celu potwierdzenia spełniania powyższegowarunku udziału.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej
jednaz przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający wykluczy również
wykonawcęspełniającego następujące przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 8 ustawy.
2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
dowykluczenia określonych przez Zamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca załącza do oferty,
aktualnenadzień składania ofert: Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
dalejjako„ JEDZ” - o którym mowa w art. 25a ust 1 ustawy.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, oraz braku podstaw do wykluczenia określonych
przezZamawiającego w pkt. 9 i 10 SIWZ wykonawca na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26
ust. 1ustawy składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia i dokumenty określone w par 5 pkt. 1-9
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądaćzamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcejWykonawców w ofercie muszą być złożone ww. dokumenty dla każdego z nich oddzielnie.
5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3 SIWZ, polega
nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający żąda od
Wykonawcyprzedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3 powyżej.
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia
ofert,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia o
przynależnościalbo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do
tej samej grupykapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, żepowiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
7. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dalej jako „JEDZ” - o
którymmowa w art. 25a ust. 1 ustawy sporządzone na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ: Należy przesłać
wpostaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zasady złożenia JEDZ w
formieelektronicznej określone są w pkt. 11.1.1 SIWZ.
7.1 W części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję α.
7.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich brakupodstaw
do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
wpostępowaniu składa także JEDZ dla każdego z tych podmiotów.
8. Pełna informacja o powyższym zakresie zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie
zamawiającegowskazanej powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
„Wykonawca w okresie ostatnich trzech 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
główne usługi wsparcia oprogramowania, w tym co najmniej 2 usługi wsparcia na oprogramowanie serwerowe
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Linux w tym Oracle Enterprise Linux o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto (słownie: czterysta tysięcy
złotych 00/100).
UWAGA !!! – W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, których wykonywania jeszcze nie zakończono,
Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dotychczasowy okres świadczenia usług subskrypcji oraz wsparcia
technicznego oprogramowania Linux w tym Oracle Enterprise Linux będzie nie krótszy niż 12 miesięcy, a jego
wartość nie mniejsza niż 400 000,00 złotych brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) każda.
UWAGA !!! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług (umów) w celu potwierdzenia spełnienia
powyższego warunku”.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 04/12/2018
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

