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        Warszawa, 14 października 2020 r. 

Departament Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

 

 

Sygnalizuj nieprawidłowości w przetargu 

sygnalista@zus.pl 

 

993200/271/IN – 826 /2020 

 

na stronę Zamawiającego  

www.zus.pl 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla 

oprogramowania Liferay Portal EE Server”, postępowanie nr TZ/271/20/20 
 

 

Modyfikacje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp” dokonał 

modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym 

zakresie: 

 

I. Modyfikacje treści SIWZ:  

 

Modyfikacja nr 5 

Strona tytułowa SIWZ otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup subskrypcji oraz 

wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server”. 

JEST: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup subskrypcji oraz 

wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal”. 
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Modyfikacja nr 6 

Punkt 2.1.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla 
oprogramowania Liferay Portal EE Server. W ramach przedmiotu zamówienia 
Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Serwisowe 
Oprogramowania Liferay Portal EE Server, obejmujące subskrypcję Producenta 
Oprogramowania dla Oprogramowania Liferay Portal EE Server i wsparcie 
techniczne Wykonawcy dla 5 środowisk produkcyjnych i 4 środowisk testowych w 
których zainstalowane zostało Oprogramowanie Liferay Portal EE Server.  

JEST: 

2.1.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla 
oprogramowania Liferay Portal. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca 
będzie świadczył na rzecz Zamawiającego Usługi Serwisowe Oprogramowania 

Liferay Portal, obejmujące subskrypcję Producenta Oprogramowania dla 
Oprogramowania Liferay Portal i wsparcie techniczne Wykonawcy dla 4 środowisk 

produkcyjnych i 4 środowisk testowych w których zainstalowane zostało 
Oprogramowanie Liferay Portal.  

 

Modyfikacja nr 7 

Punkt 2.2.1.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

2.2.1.1. dla 5 środowisk (3 produkcyjnych i 2 testowych) Usługi Serwisowe 

Oprogramowania będą świadczone przez cały okres trwania umowy, 

JEST: 

2.2.1.1. dla 4 środowisk (2 produkcyjnych i 2 testowych) Usługi Serwisowe 

Oprogramowania będą świadczone przez cały okres trwania umowy. 

 

Modyfikacja nr 8 

Punkt 3.3.3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

3.3.3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: „zakup 

subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server, znak 

postępowania: TZ/271/20/20”. 

JEST: 

3.3.3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: „zakup 

subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal, znak 

postępowania: TZ/271/20/20”. 
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Modyfikacja nr 9 

Punkt 13.1.2, trzeci (3) punktor SIWZ otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ………………… /dane 

identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania 

Liferay Portal EE Server”; 

JEST: 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące 

postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

„zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal”; 

 

Modyfikacja nr 10 

Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty”, pkt 1 „Przedmiot i ocena oferty” ppkt 1.1. otrzymuje 

brzmienie: 

BYŁO: 

1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujący przedmiot: 

Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE 

Server. 

JEST: 

1.1. Oferujemy wykonanie zamówienia na następujący przedmiot: 

Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal. 

 

Modyfikacja nr 11 

Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty”, pkt 2 „Deklarowane Warunki Zamówienia” ppkt 2.1.1. 

otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

2.1.1. dla 5 środowisk (3 produkcyjnych i 2 testowych) Usługi Serwisowe 

Oprogramowania będą świadczone przez cały okres trwania umowy,  

JEST: 

2.1.1. dla 4 środowisk (2 produkcyjnych i 2 testowych) Usługi Serwisowe 

Oprogramowania będą świadczone przez cały okres trwania umowy, 

 



 

Strona 4 z 11 
 

 

Modyfikacja nr 12 

Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty”, pkt 4 „Formularz cenowy” otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

Tabela – Specyfikacja cenowa   

(Przyjęta liczba miesięcy udzielenia Subskrypcji wraz z realizacją usług Wsparcia technicznego Wykonawcy dla wymienionych zakresów objętych 

zamówieniem ma charakter szacunkowy i została przyjęta w celu porównania ofert) 

Lp. Zakres 

Liczba 

jednostek 

miary 

Liczba 

miesięcy 

świadczenia 

usług 

Cena jednostkowa 

za jednostkę miary 

w okresie 

miesięcznym (bez 

podatku VAT) w PLN 

Stawka 

podatku VAT 

[%] 

Cena jednostkowa za 

jednostkę miary w okresie 

miesięcznym (z podatkiem 

VAT) w PLN 

(kol.5 + (kol.5 × kol.6)) 

Cena netto razem 

(bez podatku VAT) 

w PLN 

(kol.4 × kol.5) 

Cena brutto razem 

(z podatkiem VAT) 

w PLN 

(kol.4 x kol.7) 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 

1 

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Subskrybcji 
oprogramowania Liferay Portal EE Server wraz z  
realizacją usług Wsparcia technicznego Wykonawcy 
dla 5 środowisk (3 produkcyjnych i 2 testowych)   

1 
miesiąc 

4 …………* ……* …………* …………* …………* 

2 

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Subskrybcji 
oprogramowania Liferay Portal EE Server wraz z  
realizacją usług Wsparcia technicznego Wykonawcy 
dla 9 środowisk (5 produkcyjnych i 4 testowych)  

1 
miesiąc 

44 …………* ……* …………* …………* …………* 

Razem …………* …………* 

* wypełnia Wykonawca 

 

Oświadczamy, że wskazane w powyższym formularzu ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w SIWZ. 
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JEST: 

Tabela – Specyfikacja cenowa   

(Przyjęta liczba miesięcy udzielenia Subskrypcji wraz z realizacją usług Wsparcia technicznego Wykonawcy dla wymienionych zakresów objętych 

zamówieniem ma charakter szacunkowy i została przyjęta w celu porównania ofert) 

Lp. Zakres 

Liczba 

jednostek 

miary 

Liczba 

miesięcy 

świadczenia 

usług 

Cena jednostkowa 

za jednostkę miary 

w okresie 

miesięcznym (bez 

podatku VAT) w PLN 

Stawka 

podatku VAT 

[%] 

Cena jednostkowa za 

jednostkę miary w okresie 

miesięcznym (z podatkiem 

VAT) w PLN 

(kol.5 + (kol.5 × kol.6)) 

Cena netto razem 

(bez podatku VAT) 

w PLN 

(kol.4 × kol.5) 

Cena brutto razem 

(z podatkiem VAT) 

w PLN 

(kol.4 x kol.7) 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 

1 

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Subskrybcji 
oprogramowania Liferay Portal wraz z  realizacją 
usług Wsparcia technicznego Wykonawcy dla 4 

środowisk (2 produkcyjnych i 2 testowych)   

1 
miesiąc 

4 …………* ……* …………* …………* …………* 

2 

Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Subskrybcji 
oprogramowania Liferay Portal wraz z  realizacją 
usług Wsparcia technicznego Wykonawcy dla 8 

środowisk (4 produkcyjnych i 4 testowych)  

1 
miesiąc 

44 …………* ……* …………* …………* …………* 

Razem …………* …………* 

* wypełnia Wykonawca 

 

Oświadczamy, że wskazane w powyższym formularzu ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i nie ulegną zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy z 
wyjątkiem przypadków przewidzianych w SIWZ. 
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Modyfikacja nr 13 

Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór Umowy”, § 1 Definicje – definicja dotycząca Oprogramowania 

otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

Oprogramowanie - Oprogramowanie Liferay Portal EE Server eksploatowane przez Zamawiającego 

w środowiskach produkcyjnych i testowych wskazane w Załączniku nr 10 do 

Umowy. 

JEST: 

Oprogramowanie - Oprogramowanie Liferay Portal eksploatowane przez Zamawiającego w 

środowiskach produkcyjnych i testowych wskazane w Załączniku nr 10 do 

Umowy. 

 

Modyfikacja nr 14 

Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór Umowy”, § 2 Przedmiot Umowy otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Subskrypcji i 

Wsparcia technicznego dla 5 środowisk produkcyjnych i 4 środowisk testowych, w których 

zainstalowane zostało Oprogramowanie (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie ze specyfikacją, parametrami i właściwościami 

określonymi w Umowie. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do dnia wyczerpania 

łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy czym Wykonawca będzie świadczył Przedmiot Umowy: 

1) dla 5 środowisk (3 produkcyjnych i 2 testowych) od dnia następnego po dniu zawarcia 

Umowy do końca obowiązywania Umowy; 

2) dla 4 środowisk (2 produkcyjnych i 2 testowych) nie wcześniej niż od dnia 11 kwietnia 

2021 r. do końca obowiązywania Umowy. 

JEST: 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Subskrypcji i 

Wsparcia technicznego dla 4 środowisk produkcyjnych i 4 środowisk testowych, w których 

zainstalowane zostało Oprogramowanie (dalej łącznie: „Przedmiot Umowy”). 

2. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie ze specyfikacją, parametrami i właściwościami 

określonymi w Umowie. 

3. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy od dnia jej zawarcia lub do dnia wyczerpania 

łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 2, w zależności od tego, 

które zdarzenie nastąpi wcześniej, przy czym Wykonawca będzie świadczył Przedmiot Umowy: 
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1) dla 4 środowisk (2 produkcyjnych i 2 testowych) od dnia następnego po dniu zawarcia 

Umowy do końca obowiązywania Umowy; 

2) dla 4 środowisk (2 produkcyjnych i 2 testowych) nie wcześniej niż od dnia 11 kwietnia 

2021 r. do końca obowiązywania Umowy. 

 

Modyfikacja nr 15 

Załącznik nr 2 do SIWZ „Wzór Umowy”, § 6 Wynagrodzenie ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Usług Serwisowych, 

o których mowa w § 2 ust. 1, wynosi: 

1) za okres jednego miesiąca realizacji usługi obejmującej 5 środowisk, o których mowa 

w § 2 ust. 3 pkt 1: wynagrodzenie brutto: [–] PLN (słownie złotych: [–]), w tym: 

wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): [–] PLN (słownie złotych: [–]), i należny podatek 

VAT – wg stawki [–]% – [–] PLN (słownie złotych: [–]), 

2) za okres jednego miesiąca realizacji usługi obejmującej 9 środowisk, o których mowa 

w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2: wynagrodzenie brutto: [–] PLN (słownie złotych: [–]), w tym: 

wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): [–] PLN (słownie złotych: [–]), i należny podatek 

VAT – wg stawki [–]% – [–] PLN (słownie złotych: [–]), 

zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznikiem nr 6 do Umowy, z zastrzeżeniem § 10 

ust 1. 

JEST: 

3. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Usług Serwisowych, 

o których mowa w § 2 ust. 1, wynosi: 

1) za okres jednego miesiąca realizacji usługi obejmującej 4 środowiska, o których mowa 

w § 2 ust. 3 pkt 1: wynagrodzenie brutto: [–] PLN (słownie złotych: [–]), w tym: 

wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): [–] PLN (słownie złotych: [–]), i należny podatek 

VAT – wg stawki [–]% – [–] PLN (słownie złotych: [–]), 

2) za okres jednego miesiąca realizacji usługi obejmującej 8 środowisk, o których mowa 

w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2: wynagrodzenie brutto: [–] PLN (słownie złotych: [–]), w tym: 

wynagrodzenie netto (bez podatku VAT): [–] PLN (słownie złotych: [–]), i należny podatek 

VAT – wg stawki [–]% – [–] PLN (słownie złotych: [–]), 

zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznikiem nr 6 do Umowy, z zastrzeżeniem § 10 

ust 1. 

 

Modyfikacja nr 16 

Załącznik nr 10 do wzoru Umowy – „Wykaz oprogramowania Liferay - eksploatowanego w ZUS” 

tabela i opis pod tabelą otrzymuje brzmienie: 
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BYŁO: 

Wykaz Oprogramowania Liferay eksploatowanego w ZUS: 

Nazwa Środowisko: Liczba 

Liferay Portal EE Server Subsriptions Produkcyjne  5 

Liferay Portal EE Server Subsriptions Testowe  4 

 

Zamawiający posiada wsparcie techniczne Producenta Oprogramowania dla 4 środowisk (2  testowe 

i 2 produkcyjne) do dnia 10 kwietnia 2021 r. Dla pozostałych 5 środowisk Oprogramowania Liferay 

Portal EE Server (2 testowe i 3 produkcyjne) od dnia 17 września 2017 r. Zamawiający nie korzysta 

ze wsparcia technicznego Producenta Oprogramowania. 

JEST: 

Wykaz Oprogramowania Liferay eksploatowanego w ZUS: 

Nazwa Środowisko: Liczba 

Liferay Portal EE Server Subsriptions Produkcyjne 2 

Liferay Portal DXP Produkcyjne 2 

Liferay Portal EE Server Subsriptions Testowe 2 

Liferay Portal DXP Testowe 2 

 

Zamawiający posiada wsparcie techniczne Producenta Oprogramowania dla 4 środowisk (2  testowe 

i 2 produkcyjne) do dnia 10 kwietnia 2021 r. Dla pozostałych 4 środowisk Oprogramowania Liferay 

Portal EE Server (2 testowe i 2 produkcyjne) od dnia 17 września 2017 r. Zamawiający nie korzysta 

ze wsparcia technicznego Producenta Oprogramowania. 

Na wszystkich środowiskach zainstalowane jest oprogramowanie Liferay Portal Enterprise Edition 

6.2. 

 

Modyfikacja nr 17 

Załącznik nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji” otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

(…) 
OŚWIADCZENIE O ZASTRZEŻENIU INFORMACJI 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:   

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa/firma Wykonawcy) 

ubiegając się o zamówienie publiczne na: 

 „Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server”; znak 

postępowania: TZ/271/20/20  
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(…) 

JEST: 

(…) 
OŚWIADCZENIE O ZASTRZEŻENIU INFORMACJI 

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:   

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa/firma Wykonawcy) 

ubiegając się o zamówienie publiczne na: 

 „Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay Portal”; znak 

postępowania: TZ/271/20/20  

(…) 

 

Modyfikacja nr 18 

Załącznik nr 4 do SIWZ „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej”, otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

(…) 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:   

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa/firma Wykonawcy) 

oświadczamy, że: 

1. nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.)* 

2. po zapoznaniu się listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na „Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay 

Portal EE Server”, znak TZ/271/20/20:  

(…) 

JEST: 

(…) 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:   

..................................................................................................................................................... 

 (nazwa/firma Wykonawcy) 

oświadczamy, że: 
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1. nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, ze zm.)* 

2. po zapoznaniu się listą Wykonawców, którzy złożyli w oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na „Zakup subskrypcji oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania Liferay 

Portal”, znak TZ/271/20/20: 

(…) 

 

Modyfikacja nr 19 

Załącznik nr 9 do SIWZ „JEDZ” w Części I zapis ujęty w „Informacje na temat postępowania o 

udzielenie zamówienia” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do niniejszego pisma. 

 

Modyfikacja nr 20 

Nagłówek w SIWZ otrzymuje brzmienie: 

BYŁO: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup subskrypcji oraz wsparcia 
technicznego dla oprogramowania Liferay Portal EE Server; znak postępowania: TZ/271/20/20 

JEST: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup subskrypcji oraz wsparcia 
technicznego dla oprogramowania Liferay Portal; znak postępowania: TZ/271/20/20 

 

Powyższe modyfikacje są dla Wykonawców wiążące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 

II. Zmiana terminu składania ofert. 

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert wyznaczony na dzień 

15.10.2020 r. do godz. 09:00, otwarcie: o godz. 13:00.  

 

Nowy, przesunięty termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.10.2020 r. do 

godz. 09:00, analogicznie termin otwarcia ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert 

– o godz. 13:00. 

 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 

W załączeniu Załączniki w treści wiążącej, uwzględniającej dokonanie niniejszym pismem 

modyfikacje: 

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty. 

2. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji. 

3. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej. 
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4. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego 

wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5. Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 

6. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

7. Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz usług. 

8. Załącznik nr 9 do SIWZ – JEDZ. 
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