
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 16.07.2020 r. 
 
 
 
 

  Modyfikacja SIWZ  

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i 2020), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Wdrożenie 
monitorowania nowej infrastruktury systemowej i sprzętowej za pomocą oprogramowania Microsoft System 
Center Operations Manager 2019 w Centrum Przetwarzania Danych  w Głównym Urzędzie Statystycznym  w 
Warszawie al. Niepodległości 208”; numer sprawy: 36/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 
128-313576 z dnia 6-07-2020 r. 

 
Zamawiający zmienia termin składania ofert, który został określony na dzień 24 lipca 2020 r. godzina 10:00. 
 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

SIWZ pkt 5 – było 

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  
z zastrzeżeniem, że  
Zadanie I - zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 tygodnie od daty zawarcia Umowy, 
Zadanie II – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia Umowy.  
 

SIWZ pkt 5 – powinno być 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,  
z zastrzeżeniem, że zadania I-II będą realizowane w terminach wskazanych poniżej, jednak nie później niż do 18 
grudnia 2020 w zależności od tego, który z warunków nastąpi jako pierwszy: 

Zadanie I - zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od daty zawarcia Umowy, 
Zadanie II – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 12 tygodni od daty zawarcia Umowy.  

 
 

SIWZ pkt 7.1.4. – było 

zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 

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 dwa zamówienia, polegające na wdrożeniu oprogramowania Microsoft System Center Operations 
Manager obejmujące środowisko minimum 400 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każde. 

Określenie warunków: 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje zespołem minimum 3 osób,  które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia z 
zastrzeżeniem, że osoby wymienione w punktach A-C mogą wykonywać więcej niż jedną funkcję. 
Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji Veeam Management 
Pack for WMware dla Microsoft System Operations Manager. 
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Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji narzędzi do 
monitorowania  sprzętem firmy  HPE dla Microsoft System Operations Manager. 
Zamawiający uzna za spełnienie tych wymagań jeżeli Wykonawca wykaże, że członkowie zespołu spełniają 
następujące wymagania w zakresie doświadczenia: 
A. Kierownik Projektu - W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie 

jako Kierownik projektu w co najmniej dwóch projektach polegających na wdrożeniu oprogramowania 
Microsoft System Center Operations Manager w środowisku obejmującym minimum 400 serwerów (fizycznych 
i wirtualnych) każdy. 

B. Główny Architekt – projektant systemu – jedna osoba - Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie zarządzania i budowy architektury systemów IT. Brał udział w roli Architekta (tj. osoby 
odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w min. 2 projektach obejmujących wdrożenie 
systemu do monitorowania Microsoft System Center Operations Menager dla środowiska minimum 400 
serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy. 

C. Specjalista w zakresie wdrożenia – 2 osoby - Posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji 
specjalisty wdrożeniowego w zakresie projektów IT. Brał udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum 
dwóch projektach polegających na wykonaniu wdrożenia systemu do monitorowania System Center 
Operations Menager dla  środowiska minimum 400 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy.  

 
 

SIWZ pkt 7.1.4. – powinno być 

zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 

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 dwa zamówienia, polegające na wdrożeniu oprogramowania Microsoft System Center Operations 
Manager obejmujące środowisko minimum 30 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każde. 

Określenie warunków: 

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem osób zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że dysponuje zespołem minimum 3 osób,  które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia z 
zastrzeżeniem, że osoby wymienione w punktach A-C mogą wykonywać więcej niż jedną funkcję. 
Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji Veeam Management 
Pack for WMware dla Microsoft System Operations Manager. 

Przynajmniej jedna osoba posiada wiedzę i umiejętności w zakresie instalacji i konfiguracji narzędzi do 
monitorowania  sprzętem firmy  HPE dla Microsoft System Operations Manager. 
Zamawiający uzna za spełnienie tych wymagań jeżeli Wykonawca wykaże, że członkowie zespołu spełniają 
następujące wymagania w zakresie doświadczenia: 
A. Kierownik Projektu - W ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zdobył doświadczenie 

jako Kierownik projektu w co najmniej dwóch projektach polegających na wdrożeniu oprogramowania 
Microsoft System Center Operations Manager w środowisku obejmującym minimum 30 serwerów (fizycznych i 
wirtualnych) każdy. 

B. Główny Architekt – projektant systemu – jedna osoba - Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe 
w zakresie zarządzania i budowy architektury systemów IT. Brał udział w roli Architekta (tj. osoby 
odpowiedzialnej za zaprojektowanie architektury systemu IT) w min. 2 projektach obejmujących wdrożenie 
systemu do monitorowania Microsoft System Center Operations Menager dla środowiska minimum 30 
serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy. 

C. Specjalista w zakresie wdrożenia – 2 osoby - Posiada co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji 
specjalisty wdrożeniowego w zakresie projektów IT. Brał udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum 
dwóch projektach polegających na wykonaniu wdrożenia systemu do monitorowania System Center 
Operations Menager dla  środowiska minimum 30 serwerów (fizycznych i wirtualnych) każdy.  
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SIWZ pkt 13.5 – było 

Termin składania ofert upływa w dniu 17 lipca 2020 r. o godz. 10:00. 

SIWZ pkt 13.5 – powinno być 
Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 10:00. 

 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji SIWZ oraz: 

1. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu; 
2. SIWZ - zmieniona w dniu 16-07-2020 r.; 
3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - zmieniona w dniu 16-07-2020 r.; 
4. Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ - zmieniona w dniu 16-07-2020 r.; 
5. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze 

wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE - zmienione w dniu 16-07-2020 r.; 

6. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy - zmieniony w dniu 16-07-2020 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  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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