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Warszawa, dnia 9.06.2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2, 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i z 2020 r. poz. 288), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje 
modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej 
infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz 
bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz bazodanowego dla CPD GUS na 
potrzeby projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.”, numer sprawy: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 092-219027 z dnia 12-05-2020 r. 

 
 
Zamawiający zmienił termin składania ofert, określając go na dzień 19-06-2020 r. godzina 12:00 
 
 
Pytanie 33: 
Pytanie odnośnie Serwer typ 2 
Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie procesorów rodziny Intel Xeon Silver, które obsługują pamięć RAM z 
maksymalną szybkością 2400MHz? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie precyzuje wymagań dotyczących szybkości obsługi modułów RAM.  
Zamawiający zaakceptuje procesory i moduły RAM, które spełniają minimalne wymagania wydajnościowe dla 
serwera typ2,  opisane w OPZ w Tabeli 4 w pkt.1. 

Pytanie 34: 
Pytanie odnośnie Serwera Typ 3 
Czy Zamawiający uzna za wystarczające, aby karta sieciowa z minimum 2 Interfejsami sieciowymi min. 50GbE lub 4 
interfejsami 25GbE (CNA, wspierające FCoE – funkcjonalność w standardzie), ta jak w przypadku serwerów Typ 1 i 
Typ 2 miała możliwość podzielenia każdego interfejsu na min. 3 interfejsy sieciowe (posiadające własne adresy 
MAC oraz będące widoczne z poziomu systemu operacyjnego, jako fizyczne karty sieciowe) i kartę FC/FCoE o 
przepustowości min. 16Gb (posiadającą własny adres WWN), a podział będzie niezależny od zainstalowanego na 
serwerze systemu operacyjnego/platformy wirtualizacyjnej? Szczególnie, że serwer, z godnie z wymaganiami, 
będzie również wyposażony w dedykowaną kartę FC lub FCoE min. 2 portowe, 32Gb FC. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmian w Opisie przedmiotu zamówienia, modyfikacją z dnia 4.06.2020 r., zamieszczoną na 
stronie Internetowej Zamawiającego. 

Pytanie 35: 
Pytanie dot. części IV OPZ 
W części IV OPZ „Warunki gwarancji” w punkcie 8 opisane są warunki gwarancji dla oprogramowania. Nie ma tam 
informacji odnośnie wymaganego okna serwisowego i czasu reakcji na ewentualny problem techniczny z 
oprogramowaniem. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga przyjmowania i obsługi zgłoszeń dotyczących 
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oprogramowania w trybie 24 godzin na dobę przez 365 dni w roku, co było by zgodne z oknem serwisowym 
wymaganym dla sprzętu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ oraz 
wzoru Umowy – stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ w zakresie zapisów dotyczących gwarancji na 
oprogramowanie. 
Zamawiający nie przewiduje z góry założonego okna serwisowego. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących 
oprogramowania powinno być dostępne każdego dnia, a usuniecie problemu w terminie 48 godzin. 

Pytanie 36: 
Pytanie dot. warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga dysponowania zespołem osób, w tym Kierownikiem Projektów, który zdobył doświadczenie 
jako Kierownik w co najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o wartości 

nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 
c) budowie systemu backupu dla środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: 

sto tysięcy złotych) brutto. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez taki zapis rozumie min. 6 projektów, po 2 z każdego z podpunktów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunku udziału  
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącego się do Kierownika Projektu, poprzez wykreślenie 
wymagania pod lit c). 
Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, Zamawiający informuje, że nie oczekuje, aby Kierownik Projektu 
uczestniczył w 6 projektach. Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca rolę Kierownika Projektu posiadała 
doświadczenie zdobyte jako Kierownik Projektu w co najmniej 2 projektach, z których każdy obejmował obszary 
wymienione w pkt a) i  b). 

Pytanie 37: 
Pytanie dot. warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga: „zespół osób zdolnych do wykonywania 
zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający 
dopuszcza łączenie ról określonych w pkt B i C powyżej.” 
Biorąc pod uwagę, że wymagana ilość ról to 6, a zespół powinien liczyć min. 3 osoby oraz fakt, że kompetencje 
osób, oprócz Kierownika Projektów, są do siebie bardzo zbliżone prosimy o dopuszczenie łączenia ról określonych 
w pkt. B, C, D i E. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisami SIWZ ilość ról wskazanych przez Zamawiającego wynosi 5 (A –E).  Zamawiający dokonał 
modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunku udziału dotyczącego zdolności 
technicznej lub zawodowej odnoszącego się do zespołu osób Wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia 
poprzez określenie, że zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, 
które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza łączenie ról 
określonych w pkt B i C lub D i E powyżej.  

Pytanie 38: 
Pytanie dot. formularza cenowego 
Dla części I, zadanie III w formularzu cenowym, w pkt. 2, 3 i 3.1: a) czy kolumna nr 3 (nazwa producenta …) nie 
powinna być przekreślona, b) czy kolumna 4 nie powinna zawierać ilości: 1kpl, analogicznie jak dla 1 i 2? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący Formularz Cenowy, w sposób następujący: 
W formularzu cenowym dla części I, zadanie III w formularzu cenowym, w pkt. 2, 3 i 3.1:  
a) kolumna nr 3 zostaje przekreślona. 
b) Kolumna nr 4 zostaje uzupełniona o zapis wskazujący na ilość: 1kpl. 
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Pytanie 39: 
Pytanie dot. formularza cenowego 
Czy w przypadku pozycji nr 1 (Infrastruktura serwerowo-sieciowa Tabele 2.1, 2.2 OPZ), 2 (Serwer typ 1 Tabela 3 
OPZ), 3 (Serwer typ 2 Tabela 4 OPZ), 4 (Serwer typ 3Tabela 5 OPZ), 5 (Urządzenie do backupu dyskowego z 
deduplikacją Tabela 6 OPZ) i 6 (Szafa rack Tabela 7 OPZ) w formularzu cenowym w kolumnie „Nazwa producenta, 
model oferowanego Urządzenia/Wyposażenia/okablowania/Oprogramowanie – nazwa, wersja, rodzaj 
licencjonowania” należy podać tylko nazwę urządzenia czy należy wymienić również wyposażenie urządzenia oraz 
okablowanie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający oczekuje podania tylko nazwy producenta oraz model urządzenia. Zamawiający dokonał modyfikacji 
Załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego Formularz Cenowy, poprzez wykreślenie w nagłówku kolumny „Nazwa 
producenta, model oferowanego Urządzenia/Wyposażenia/okablowania/Oprogramowanie – nazwa, wersja, rodzaj 
licencjonowania”, słów wyposażenia/okablowania. 

Pytanie 40: 
Pytanie dot. formularza cenowego 
W przypadku pozycji nr 1 (Infrastruktura serwerowo-sieciowa Tabele 2.1, 2.2 OPZ) oraz 5 (Urządzenie do backupu 
dyskowego z deduplikacją Tabela 6 OPZ) Zamawiający wymaga dodatkowo podania cen w rozbiciu na hardware 
oraz software. W związku z tym, iż producenci urządzeń nie podają cen w rozbiciu na hardware oraz software, z 
których składa się urządzenie, a część elementów oferowanych urządzeń to rozwiązania typu „appliance” 
traktowane przez producenta urządzenia jako jeden element konfiguracji np. serwer do zarządzania z 
zainstalowanym oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą serwerowo-sieciową prosimy o usunięcie 
pozycji nr 1.1, 1.2, 5.1 i 5.2 z formularza cenowego. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy pozycji nr 1.1, 1.2, 5.1 oraz 5.2 bez zmian. W sytuacji, gdy Wykonawca oferuje 
urządzenia, w których nie jest wyodrębniona cena za oprogramowanie pozycje nr 1.2 i 5.2 w Formularzu cenowym 
powinny pozostać puste. 

Pytanie 41: 
Pytanie dot. formularza cenowego 
W jaki sposób należy uzupełnić kolumnę „Nazwa producenta, model oferowanego 
Urządzenia/Wyposażenia/okablowania/ Oprogramowanie – nazwa, wersja, rodzaj licencjonowania” dla pozycji nr 
1.1, 1.2, 5.1 i 5.2 w rozbiciu na hardware oraz software (zadanie nr 1) w przypadku gdy urządzenie składa się z 
elementu będącego rozwiązaniem typu „appliance” (fizyczny komponent z zainstalowanym oprogramowaniem 
traktowany przez producenta urządzenia jako jeden element konfiguracji urządzenia)? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W sytuacji gdy Wykonawca oferuje urządzenia, w których nie jest wyodrębniona cena za oprogramowanie pozycje 
nr 1.2 i 5.2 w Formularzu cenowym powinny pozostać puste w kolumnie „Nazwa producenta, model oferowanego 
Urządzenia / Oprogramowanie – nazwa, wersja, rodzaj licencjonowania”. 

Pytanie 42: 
Pytanie dot. formularza cenowego 
Prosimy o usunięcie wymogu podania okablowania w formularzu cenowym, ponieważ na etapie składania ofert 
Wykonawcy nie są w stanie dokładnie określić rodzaju, ilości i długości wymaganego okablowania do instalacji 
infrastruktury sprzętowej. Wykonawcy będą w stanie określić dokładnie rodzaj, ilość i długość okablowania 
dopiero na etapie przygotowania szczegółowego projektu technicznego uzgodnionego z Zamawiającym. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, poprzez 
wykreślenie w nagłówku kolumny „Nazwa producenta, model oferowanego 
Urządzenia/Wyposażenia/okablowania/Oprogramowanie – nazwa, wersja, rodzaj licencjonowania”, słów 
wyposażenia/okablowania. 

 



 

4 

Pytanie 43: 
Pytanie dot. formularza cenowego 
W jaki sposób należy uzupełnić kolumnę „Nazwa producenta, model oferowanego 
Urządzenia/Wyposażenia/okablowania/ Oprogramowanie – nazwa, wersja, rodzaj licencjonowania” oraz jaką 
liczbę sztuk wpisać w kolumnie „Liczba szt./kpl.” dla pozycji 1.1 i 5.1 w zadaniu 1 w przypadku gdy urządzenie 
składa się z wielu elementów o różnych ilościach? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że kolumnie „Nazwa producenta, model oferowanego Urządzenia/Oprogramowania – 
nazwa, wersja, rodzaj licencjonowania” oraz w kolumnie Liczba szt./kpl. dla pozycji 1.1 i 5.1 w Zadaniu I, w 
przypadku gdy urządzenie składa się z wielu elementów o różnych ilościach, należy podać takie informacje jakie 
będą zawarte w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, w tabeli dotyczącej infrastruktury serwerowo-sieciowej 
oraz urządzenia do backupu dyskowego. 
 

 

Zamawiający dokonał następujących modyfikacji: 
 
 

SIWZ – pkt 7.1.4) – było 
Określenie warunków: 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania: 
A. Kierownik Projektu  

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako Kierownik w co 
najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 
c) budowie systemu backupu dla środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) brutto. 
B. Architekt rozwiązania sprzętowego – dwie osoby 

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji sprzętu komputerowego 
w tym serwerów i macierzy,  

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 
rozwiązań w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację sprzętu serwerowo-macierzowego, o 
wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto. 

C. Wdrożeniowiec infrastruktury serwerowo-macierzowej – 1 osoba  
a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji infrastruktury serwerowo-macierzowej,  
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 

wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację sprzętu serwerowo-macierzowego 
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.  

D. Wdrożeniowiec do spraw wirtualizacji – 1 osoba 
a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego oprogramowania 

wirtualizacyjnego, 
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 

wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację oprogramowania 
wirtualizacyjnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. 

E. Wdrożeniowiec do oprogramowania backupowego – 1 osoba 
a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego oprogramowania do 

backupu środowiska wirtualnego,   
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b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 
wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację oprogramowania do wykonywania 
backupu środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
brutto. 

Zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, które będą brały udział w 
wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ról określonych w pkt B i C powyżej. 

SIWZ – pkt 7.1.4) – powinno być 
Określenie warunków: 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania: 
A. Kierownik Projektu  

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako Kierownik w co 
najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 
B. Architekt rozwiązania sprzętowego – dwie osoby 

a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji, administracji sprzętu komputerowego 
w tym serwerów i macierzy,  

b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 
rozwiązań w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację sprzętu serwerowo-macierzowego, o 
wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto. 

C. Wdrożeniowiec infrastruktury serwerowo-macierzowej – 1 osoba  
a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji infrastruktury serwerowo-macierzowej,  
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 

wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację sprzętu serwerowo-macierzowego 
o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto.  

D. Wdrożeniowiec do spraw wirtualizacji – 1 osoba 
a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego oprogramowania 

wirtualizacyjnego, 
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 

wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację oprogramowania 
wirtualizacyjnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto. 

E. Wdrożeniowiec do oprogramowania backupowego – 1 osoba 
a) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego oprogramowania do 

backupu środowiska wirtualnego,   
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako inżynier 

wdrożeniowiec w projekcie, który obejmował instalację i konfigurację oprogramowania do wykonywania 
backupu środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) 
brutto. 

Zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, które będą brały udział  
w wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza łączenie ról określonych w pkt B i C lub D 
i E powyżej. 

SIWZ – pkt 13.2 – było 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.  
Po zalogowaniu na Platformie i przejściu do postępowania wykonawca przechodzi do zakładki „Oferty”. Następnie 
wykonawca wypełnia poszczególne sekcje formularza elektronicznego oferty. Dokument JEDZ wykonawca 
zamieszcza w sekcji „załączniki JEDZ”. Wykonawca ma możliwość dodania dokumentów, oświadczeń, 
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pełnomocnictw jako załączników. Wszystkie załączniki wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poza Platformą. Załączenie dokumentów następuje poprzez polecenie „dodaj dokument” i 
wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca powinien opisać każdy załącznik nazwą 
umożliwiającą jego identyfikację. Wykonawca załączając dokument oznacza, czy stanowi „tajemnicę 
przedsiębiorstwa” lub czy jest dokumentem „Jawnym” – niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po uzupełnieniu 
niezbędnych pozycji i dodaniu załączników, wykonawca w celu złożenia oferty wybiera polecenie „Złóż 
ofertę/wniosek”. Następnie wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentami postępowania i chce złożyć 
ofertę. Potwierdzając chęć złożenia oferty wykonawca przechodzi do etapu podpisania oferty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, na Platformie automatycznie uruchomi się aplikacja do złożenia podpisu, w tym 
momencie wykonawca ma także podgląd do treści swojej oferty. Naciśnięcie polecenia „podpisz” oznacza 
podpisanie oferty przez Wykonawcę. Wykonawca ma także możliwość podpisania oferty poza Platformą, w tym 
celu należy użyć polecenia „Wygeneruj raport” co umożliwi pobranie oferty na dysk. Użycie polecenia „Zapisz” 
umożliwia zapisanie dotychczas uzupełnionych informacji i dodanych załączników, jedynie polecenie „Złóż 
ofertę/wniosek” prowadzi do skutecznego złożenia oferty w postępowaniu. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej 
Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”. 
O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocedowania transakcji na Platformie. 
Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć 
zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń". Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest 
ona widoczna do momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po upływie terminu otwarcia ofert. 
UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku danych  
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

SIWZ – pkt 13.2 – powinno być 
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.  
Po zalogowaniu na Platformie i przejściu do postępowania wykonawca przechodzi do zakładki „Oferty”. Następnie 
wykonawca wypełnia poszczególne sekcje formularza elektronicznego oferty. Dokument JEDZ wykonawca 
zamieszcza w sekcji „załączniki JEDZ”. Wykonawca ma możliwość dodania dokumentów, oświadczeń, 
pełnomocnictw jako załączników. Wszystkie załączniki wykonawca podpisuje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym poza Platformą. Załączenie dokumentów następuje poprzez polecenie „dodaj dokument” i 
wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca powinien opisać każdy załącznik nazwą 
umożliwiającą jego identyfikację. Wykonawca załączając dokument oznacza, czy stanowi „tajemnicę 
przedsiębiorstwa” lub czy jest dokumentem „Jawnym” – niestanowiącym tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W celu usunięcia 
dodanego załącznika należy użyć prawego przycisku myszy na nazwie dokumentu oraz z menu, które się rozwinie 
wybrać „usuń”, a następnie zatwierdzić operację przyciskiem „Potwierdź”. 
Po uzupełnieniu niezbędnych pozycji i dodaniu załączników, wykonawca w celu złożenia oferty wybiera polecenie 
„Złóż ofertę”. Potwierdzając chęć złożenia oferty wykonawca przechodzi do etapu podpisania oferty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na Platformie automatycznie uruchomi się aplikacja do złożenia 
podpisu. Należy wybrać certyfikat do podpisywania, następnie użyć przycisku „podpisz”. Po prawidłowym 
podpisaniu wyświetli się krótki raport, po jego zaakceptowaniu pojawi się komunikat: „Oferta złożona 
poprawnie”, potwierdzający prawidłowe złożenie Oferty. 
O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocedowania transakcji na Platformie. Po zapisaniu, plik 
jest w Systemie zaszyfrowany. Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona widoczna 
do momentu automatycznego odszyfrowania ich przez System po upływie terminu otwarcia ofert. 
UWAGA! Złożenie oferty wraz z dokumentami w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku danych  
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, forma ta nie jest uznawana jako złożenie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
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SIWZ – pkt 13.5 – było 
Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. 

SIWZ – pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 19 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.8 ppkt 5) - 6)– było 
5) W ramach gwarancji Wykonawca zapewni 100 godzin bezpłatnych konsultacji w zakresie eksploatacji, 

konfiguracji oraz funkcjonalności oprogramowania w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w 
miejscu instalacji. 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – pkt IV.8 ppkt 5) – 6) – powinno być 
5) Zgłoszenia problemów technicznych dotyczących oprogramowania przyjmowane będą w trybie 24x7, zaś 

usunięcie problemu polegające na przywróceniu funkcjonalności oprogramowania, zostanie wykonane w 
terminie 48 godzin od zgłoszenia problemu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy termin usunięcia problemu 
przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, usunięcie awarii nastąpi w następnym dniu roboczym 
przypadającym bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

6) W ramach gwarancji Wykonawca zapewni 100 godzin bezpłatnych konsultacji w zakresie eksploatacji, 
konfiguracji oraz funkcjonalności oprogramowania w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w 
miejscu instalacji. 

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy  
Zamawiający dokonał modyfikacji całego dokumentu Formularza cenowego 

Załącznik nr 5 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ – poz. 158 – wymagania w odniesieniu do Kierownika 
Projektu- było 

A. Kierownik Projektu  
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako Kierownik w co 
najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 
c) budowie systemu backupu dla środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) brutto. 
Załącznik nr 5 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ – poz. 158 – wymagania w odniesieniu do Kierownika 

Projektu - powinno być 
A. Kierownik Projektu  

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako Kierownik w co 
najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 

Załącznik nr 5 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ – poz. 158 – wymagania w odniesieniu łączenia ról- było 
Zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, które będą brały udział w 
wykonywaniu zamówienia. Zamawiający dopuszcza łączenie ról określonych w pkt B i C powyżej. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ Instrukcja wypełniania JEDZ – poz. 158 – wymagania w odniesieniu do Kierownika 
Projektu - powinno być 

Zespół osób zdolnych do wykonywania zamówienia będzie liczył nie mniej niż 3 osoby, które będą brały udział w 
wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza łączenie ról określonych w pkt B i C lub D i 
E powyżej. 

Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie JEDZ – poz. 158 – wymagania w odniesieniu do Kierownika  
Projektu- było 

A. Kierownik Projektu  
W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako Kierownik w co 
najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 
c) budowie systemu backupu dla środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 

(słownie: sto tysięcy złotych) brutto. 
Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie JEDZ – poz. 158 – wymagania w odniesieniu do Kierownika  

Projektu - powinno być 
A. Kierownik Projektu  

W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie jako Kierownik w co 
najmniej 2 projektach polegających na: 
a) dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznych, w tym serwerów i macierzy, o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, 
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy –§ 9 ust. 11 pkt 4) – było 
4) zapewni wsparcie techniczne, w tym zdalną diagnozę, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 

problemów z oprogramowaniem oraz zapewni rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych 
z funkcjonowaniem oprogramowania, w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w miejscu 
instalacji; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy –§ 9 ust. 11 pkt 4) – powinno być 
4) zapewni wsparcie techniczne, w tym zdalną diagnozę, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 

problemów z oprogramowaniem oraz zapewni rozwiązywanie bieżących problemów technicznych związanych 
z funkcjonowaniem oprogramowania, w formie konsultacji zdalnych (np. e-mail, telefon), lub w miejscu 
instalacji; Dokonywanie zgłoszeń problemów technicznych dotyczących oprogramowania możliwe będzie w 
trybie 24x7, zaś usunięcie problemu polegające na przywróceniu funkcjonalności oprogramowania, zostanie 
wykonane w terminie 48 godzin od zgłoszenia problemu, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy termin 
usunięcia problemu przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy, usunięcie awarii nastąpi w 
następnym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym od pracy;  

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy –§ 10 ust. 1 pkt 10) – było 
10) każdorazowo za opóźnienie w usunięciu, w ramach usług gwarancyjnych lub rękojmi, zgłoszonej Awarii, w 

stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 10 pkt. 3) lit. b) Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia liczony od dnia, w którym upłynął termin usunięcia zgłoszonej Awarii, nie więcej niż 10% tego 
wynagrodzenia, 
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Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy –§ 10 ust. 1 pkt 10) – powinno być 
10) każdorazowo za opóźnienie w usunięciu, w ramach usług gwarancyjnych lub rękojmi, zgłoszonej Awarii, w 

stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 10 pkt. 3) lit. b) Umowy lub problemów technicznych dotyczących 
oprogramowania, w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 11 pkt 4) Umowy, wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym upłynął termin usunięcia odpowiednio zgłoszonej 
Awarii lub zgłoszonego problemu technicznego dotyczącego oprogramowania, nie więcej niż 10% tego 
wynagrodzenia, 

 
 
Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji SIWZ oraz:  
1) Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, 
2) SIWZ – zmieniona w dniu 9-06-2020 r., 
3) Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmieniony w dniu 9-06-2020 r., 
4) Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy (FC) – zmieniony w dniu 9-06-2020 r., 
5) Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ – zmieniona w dniu 9-06-2020 r., 
6) Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie JEDZ – zmienione w dniu 9-06-2020 r. 
7) Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmieniony w dniu 9-06-2020 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny GUS 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl/
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