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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl 
Tel.:  +48 226083600
Faks:  +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum Przetwarzania Danych w
Głównym Urzędzie Statystycznym oraz bezterminowych licencji oprogramowania systemowego ...
Numer referencyjny: 32/BP/SMUP/POWER/PN/2020

II.1.2) Główny kod CPV
48821000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dwóch Części:
1) Część I - Dostawa oraz wdrożenie uniwersalnej infrastruktury sprzętowo-systemowej w Centrum
Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu „System Monitorowania Usług
Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, w tym wykonanie trzech Zadań.
2) Część II - Dostawa bezterminowych licencji oprogramowania systemowego narzędziowego oraz
bazodanowe dla Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym na potrzeby projektu
„System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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www.stat.gov.pl
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09/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GUS
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-059631
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-219027
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/05/2020

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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Minimalny
poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
zrealizowali co najmniej:
a) 1 zamówienie polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego, w tym serwerów i
macierzy, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto;
b) 1 zamówienie polegające na konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu o technologię
wirtualizacyjną, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.
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 PLN (słownie: jeden milion złotych) brutto;
b) konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu, o technologię wirtualizacyjną o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto;
c) budowie systemu backupu dla środowiska wirtualnego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (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 PLN (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;
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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 sprzętu serwerowo-macierzowego o
wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (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 PLN (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 PLN (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.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie,
zrealizowali co najmniej:
a) 1 zamówienie polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego, w tym serwerów i
macierzy, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto;
b) 1 zamówienie polegające na konfiguracji lub rekonfiguracji infrastruktury wirtualnej w oparciu o technologię
wirtualizacyjną, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) brutto.
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,
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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 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do:
Zamiast:
Data: 13/08/2020
Powinno być:
Data: 17/08/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 19/06/2020
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


