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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, pok. 108C
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt
Numer referencyjny: TZ/271/34/19

II.1.2) Główny kod CPV
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie opieki serwisowej oraz wsparcia oprogramowania Oracle Tuxedo oraz Oracle Salt.

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

06/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002u7s1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-113784
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 157-388206
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/08/2019

Sekcja VII: Zmiany

mailto:sekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
http://www.zus.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388206-2019:TEXT:PL:HTML
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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: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
2. Świadczenie Usług Wsparcia, przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w wymiarze do 14 600 
roboczogodzin, na zasadach określonych w punkcie 4 OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz w 
Umowie.
Powinno być:
2. Świadczenie Usług Wsparcia, przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w wymiarze do 3 124 
roboczogodzin, na zasadach określonych w punkcie 4 OPZ stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz w 
Umowie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku, 
gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – należycie wykonuje, przynajmniej jedną usługę opieki serwisowej i/
lub usługę wsparcia oprogramowania, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, której wartość w 
okresie kolejnych 12 miesięcy wynosiła co najmniej 5 milionów złotych brutto.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 (dwie) osoby 
dedykowane do pełnienia funkcji Administratora dla potrzeb opieki serwisowej i usług wsparcia, z których każda 
powinna cechować się następującymi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, łącznie przez okres minimum 2 lat, 
uczestniczyła w projektach informatycznych realizowanych w oparciu o technologię Tuxedo;
b) zna specyfikę funkcjonowania aplikacji działających w architekturze trójwarstwowej;
c) posiada minimum certyfikat Oracle/Tuxedo Application Administration 12C.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach różnych projektów informatycznych, w których brała udział dana 
osoba i realizowanych w tym samym czasie - nie podlega sumowaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie wykazanych projektów, w których brała udział dana osoba, w 
różnym czasie - podlega sumowaniu, z tym, że w przypadku, gdy Wykonawca wykaże projekty, których okresy 
realizacji zachodzą na siebie, Zamawiający do doświadczenia zawodowego uzna okres od dnia rozpoczęcia 
wcześniejszego projektu do dnia zakończenia późniejszego projektu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu składa na wezwanie 
Zamawiającego:
1. wykaz usług wykonanych, 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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
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uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; 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. Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ;
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, pełniących funkcję 
Administratora dla potrzeb Opieki Serwisowej i Usług Wsparcia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku, 
gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – należycie wykonuje, przynajmniej jedną usługę opieki serwisowej lub 
usługę wsparcia oprogramowania, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, a wartość tej usługi w 
okresie kolejnych 12 miesięcy wynosiła co najmniej 5 milionów złotych brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga, aby 
zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usługi opieki serwisowej lub usługi wsparcia oprogramowania, 
wykonywany był w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, a wartość tej usługi w okresie kolejnych 
12 miesięcy wynosiła co najmniej 5 milionów złotych brutto.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia minimum 2 (dwie) osoby 
dedykowane do pełnienia funkcji Administratora dla potrzeb opieki serwisowej i usług wsparcia, z których każda 
powinna cechować się następującymi kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem:
a) w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, łącznie przez okres minimum 2 lat, 
uczestniczyła w projektach informatycznych realizowanych w oparciu o technologię Tuxedo;
b) zna specyfikę funkcjonowania aplikacji działających w architekturze trójwarstwowej;
c) posiada praktyczne umiejętności i doświadczenie w aktualizacji wersji Oprogramowania Oracle Tuxedo oraz 
oprogramowania Oracle Service Architecture Leveraging Tuxedo (SALT)
Doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach różnych projektów informatycznych, w których brała udział dana 
osoba i realizowanych w tym samym czasie - nie podlega sumowaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w zakresie wykazanych projektów, w których brała udział dana osoba, w 
różnym czasie - podlega sumowaniu, z tym, że w przypadku, gdy Wykonawca wykaże projekty, których okresy 
realizacji zachodzą na siebie, Zamawiający do doświadczenia zawodowego uzna okres od dnia rozpoczęcia 
wcześniejszego projektu do dnia zakończenia późniejszego projektu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu składa na wezwanie 
Zamawiającego:
1. wykaz usług wykonanych, 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
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powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług należy 
sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ;
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, pełniących funkcję 
Administratora dla potrzeb Opieki Serwisowej i Usług Wsparcia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 
niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz 
osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
II. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 300 000,00 (słownie: jeden 
milion trzysta tysięcy złotych).
Powinno być:
II. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 780 000,00 (słownie: siedemset 
osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


