Warszawa, dnia 31 marca 2021 r.
Wyjaśnienia i modyfikacja SWZ II
Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla administratorów
systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa)”, numer sprawy:
3/BK/ST/KSZBI/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/S 041-102691 z dnia 1-03-2021 r.

Zamawiający zmienił termin składania ofert określając go na dzień 15.04.2021 r., godzina 10:00.
Pytanie 6:
w związku z opublikowanym przetargiem nieograniczonym pn. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla
administratorów systemów, w tym pracowników SOC (Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa), chciałabym prosić o
wyjaśnienie poniższej kwestii:
1) W Opisie Przedmiotu Zamówienia do II Części między innymi wskazali Państwo do realizacji kurs MS-2810
Fundamentals of Network Security. Jest to kurs, który został oficjalnie przez Microsoft wycofany w dniu 30
czerwca 2018 roku. Oznacza to, iż żaden z partnerów Microsoft nie ma możliwości zrealizować tego
szkolenia oraz zapewnić odpowiednich materiałów i środowiska laboratoryjnego. W związku z powyższym
postępowanie jest obarczone poważną wadą, bo wskazany kurs nie jest już możliwy do zrealizowania.
Sugerujemy zamianę tej pozycji na inną, np. CompTIA Security+, AZ-500T00 Microsoft Azure Security
Technologies.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytanie w terminie późniejszym.

Zamawiający informuje, że dokonał następującej modyfikacji SWZ:
13.5.
13.5.

12.1

12.1

SWZ – pkt 13.5 – było
Termin składania ofert upływa w dniu 2 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.
SWZ – pkt 13.5 – jest
Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00.

SWZ – pkt 12.1 – było
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert , tj.
do dnia 30-06-2021 r.
SWZ – pkt 12.1 – jest
Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 90 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, przy
czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj.
do dnia 13-07-2021 r.

Wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Treść wyjaśnień i modyfikacji SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu i SWZ zmieniona w dniu 31-03-2021
r. zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowieniapubliczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl.
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