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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5,
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 226671704
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie macierzy dyskowych dla platformy Mainframe oraz świadczenie usług serwisu przez
maksymalnie 72 miesiące.
Numer referencyjny: TZ/271/32/18

II.1.2) Główny kod CPV
30233000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) części:
1. Część I - Macierz A oraz Macierz B
2. Część II - Macierz C
- Dostawa Macierzy A, B i C w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
- Wdrożenie Macierzy A, B i C w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
- Udzielenie gwarancji na Macierz A, B i C oraz świadczenie z tego tytułu Usług Serwisu Gwarancyjnego przez
36 m-cy od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego
okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale nie dłużej niż do 72 m-cy licząc od dnia podpisania bez
uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.
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- Świadczenie dla Macierzy A, B i C Usług Wsparcia przez 36 m-cy od dnia podpisania bez uwag Protokołu
Odbioru Jakościowego, z zastrzeżeniem wydłużenia tego okresu w zakresie przewidzianym w Prawie Opcji, ale
nie dłużej niż do 72 m-cy licząc od dnia podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Jakościowego.
3. Szczegółowy OPZ został zawarty w Załącznik nr 2 do SIWZ.

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

09/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: NOKKA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-134617
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 176-398405
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/09/2018

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
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) wykonał co najmniej 2 zamówienia, każde
polegające na dostawie i wdrożeniu co najmniej jednej macierzy dyskowej, każde o wartości co najmniej 3 000
000,00 PLN (z VAT), 2) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia, każde polegające na świadczeniu
usług serwisowych
w stosunku do co najmniej jednej macierzy dyskowej, przy czym wartość świadczonych usług serwisowych
wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN (z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga, aby
wartość zakresu zamówienia polegającego na:
• dostawie i wdrożeniu co najmniej jednej macierzy dyskowej wyniosła co najmniej 3 000 000,00 PLN (z VAT),
• świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej 1 macierzy dyskowej wynosiła co najmniej 500
000,00 PLN (z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
W przypadku zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej 1
macierzy dyskowej, które jest dalszym ciągu wykonywane (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do
upływu terminu składania ofert, wartość zrealizowanego zakresu zamówienia polegającego na świadczeniu
usług serwisowych w stosunku do co najmniej jednej macierzy dyskowej wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN
(z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza, aby te same zamówienia mogły (to samo zamówienie mogło) być wykazywane dla
spełnienia warunku z punktu 4.1.1.3 ppkt 1 ppkt 1) SIWZ oraz z punktu 4.1.1.3 ppkt 1 ppkt 2) SIWZ.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu, skierowanym do realizacji zamówienia, tj:
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1) co najmniej 2 (dwoma) osobami, z których każda musi posiadać 2 (dwu) letnie doświadczenie w świadczeniu
usług serwisu macierzy dyskowych klasy Enterprise nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem
składania ofert;
2) co najmniej 1 (jedną) osobą, która musi posiadać doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 (dwóch)
macierzy dyskowych klasy Enterprise - o wartości dostawy i wdrożenia każdej z tych macierzy co najmniej 3
000 000,00 PLN (z VAT) - nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert.
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba mogła być wskazana w celu wykazania spełnienia warunku z
punktu 4.1.1.3 ppkt 2 ppkt 1) SIWZ oraz z punktu 4.1.1.3 ppkt 2 ppkt 2) SIWZ.
W takim przypadku Wykonawca, w odpowiedzi na stosowne wezwanie Zamawiającego, będzie zobowiązany
opisać doświadczenie tej samej osoby dla wykazania spełnienia warunku w odniesieniu do dwóch funkcji
(załącznik nr 10 do SIWZ).
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie: 1) wykonał co najmniej 2 zamówienia, każde
polegające na dostawie i wdrożeniu co najmniej jednej macierzy dyskowej, każde o wartości co najmniej 3 000
000,00 PLN (z VAT), 2) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 zamówienia, każde polegające na świadczeniu
usług serwisowych
w stosunku do co najmniej jednej macierzy dyskowej, przy czym wartość świadczonych usług serwisowych
wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN (z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga, aby
wartość zakresu zamówienia polegającego na:
• dostawie i wdrożeniu co najmniej jednej macierzy dyskowej wyniosła co najmniej 3 000 000,00 PLN (z VAT),
• świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej 1 macierzy dyskowej wynosiła co najmniej 500
000,00 PLN (z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
W przypadku zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej 1
macierzy dyskowej, które jest dalszym ciągu wykonywane (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do
upływu terminu składania ofert, wartość zrealizowanego zakresu zamówienia polegającego na świadczeniu
usług serwisowych w stosunku do co najmniej jednej macierzy dyskowej wynosiła co najmniej 500 000,00 PLN
(z VAT) przez kolejne 12 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza, aby te same zamówienia mogły (to samo zamówienie mogło) być wykazywane dla
spełnienia warunku z punktu 4.1.1.3 ppkt 1 ppkt 1) SIWZ oraz z punktu 4.1.1.3 ppkt 1 ppkt 2) SIWZ.
2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować zespołem o odpowiednich
kwalifikacjach i doświadczeniu, skierowanym do realizacji zamówienia, tj:
1) co najmniej 2 (dwoma) osobami, z których każda musi posiadać 2 (dwu) letnie doświadczenie w świadczeniu
usług serwisu macierzy dyskowych klasy Enterprise nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem
składania ofert;
2) co najmniej 1 (jedną) osobą, która musi posiadać doświadczenie we wdrożeniu co najmniej 2 (dwóch)
macierzy dyskowych klasy Enterprise - o wartości dostawy i wdrożenia każdej z tych macierzy co najmniej 3
000 000,00 PLN (z VAT) - nabyte w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed terminem składania ofert.
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba mogła być wskazana w celu wykazania spełnienia warunku z
punktu 4.1.1.3 ppkt 2 ppkt 1) SIWZ oraz z punktu 4.1.1.3 ppkt 2 ppkt 2) SIWZ.
W takim przypadku Wykonawca, w odpowiedzi na stosowne wezwanie Zamawiającego, będzie zobowiązany
opisać doświadczenie tej samej osoby dla wykazania spełnienia warunku w odniesieniu do dwóch funkcji
(załącznik nr 10 do SIWZ).
Numer sekcji: III.1.3
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków:
1) Wykaz zamówień (wykonanych dostaw i usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których
mowa w zdaniu powyższym, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów, Wykonawca
przedkłada własne oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca sporządza wykaz wg wzoru określonego w
załączniku nr 9 do SIWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
sporządza wykaz wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków:
1) Wykaz zamówień (wykonanych dostaw i usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których
mowa w zdaniu powyższym, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego
dostawy lub usług były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów,
Wykonawca
przedkłada własne oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca sporządza wykaz wg wzoru określonego w
załączniku nr 9 do SIWZ.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
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wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
sporządza wykaz wg wzoru określonego w załączniku nr 10 do SIWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 25/10/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


