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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357477-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania
2021/S 134-357477

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 104-274133)

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 Miasto Warszawa
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:
Rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów administracyjnych zapewniających bezpieczny 
dostęp do sieci
Numer referencyjny: 8/ST/WS/POPC/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci bezprzewodowej oraz modernizacja systemów 
administracyjnych zapewniających bezpieczny dostęp do sieci.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie pięciu zadań, w tym:
1. zadanie 1 – wykonanie projektu technicznego rozbudowy sieci bezprzewodowej w GUS, CIS Radom oraz w 
urzędach statystycznych (tj. dla wszystkich jednostek służb statystyki publicznej), w tym:
1) modernizację systemu Cisco Identity Services Engine (ISE) zapewniającego bezpieczną kontrolę dostępu do 
sieci;
2) aktualizację systemu Cisco Prime;
2. zadanie 2 – dostawę oraz instalację 60 sztuk urządzeń typu Access Point w GUS, CIS Radom oraz w 
Urzędach statystycznych;
3. zadanie 3 – dostawę oraz implementację licencji dla systemów administracyjnych;
4. zadanie 4 – wykonanie dokumentacji powykonawczej;
5. zadanie 5 – zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/07/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 104-274133

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Przedmiot zamówien. wykonawca zrealizuje w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia umowy, nie później 
jednak niż do dnia 10 grudnia 2021 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy, z 
zastrzeżeniem, że terminy realizacji poszczeg. zadań wskazane zostały w pkt 6 SWZ. Zam. zastrzega, iż może 
unieważnić postęp. o udziel. zamów., jeżeli środki poch. z budżetu UE, nie zostaną mu przyznane
Powinno być:
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do 14 tygodni od daty zawarcia umowy, z 
zastrzeżeniem, że terminy realizacji poszczególnych zadań wskazane zostały w pkt 6 SWZ. Zamawiający 
zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, 
nie zostaną mu przyznane.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 20/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/10/2021
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Powinno być:
Data: 23/10/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/07/2021
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 26/07/2021
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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