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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
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Tel.:  +48 226671704
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zawarcie umów ramowych na rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS
Numer referencyjny: TZ/271/23/20

II.1.2) Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest zawarcie Umów Ramowych, określających zasady zgodnie z którymi 
Wykonawca świadczył będzie na podstawie Dokumentów Kontraktowych usługi związane z rozwojem KSI ZUS.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w sekcji II.2.4. ogłoszenia.

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

10/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwalkuma
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-129722
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 194-469527
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 01/10/2020

mailto:SekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469527-2020:TEXT:PL:HTML
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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:
3) przynajmniej jedna usługa, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegała na BNF 
lub modyfikacji istniejącej funkcjonalności systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z użyciem 
technik klastrowania i formowania z wykorzystaniem rozwiązań IBM DB2 oraz Oracle Tuxedo w oparciu o 
interfejs użytkownika lub co najmniej dwie usługi, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b 
SIWZ, polegały na BNF lub MIF systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z użyciem technik 
klastrowania i formowania, z czego:
— przy realizacji jednej usługi korzystano z rozwiązań IBM DB2,
— przy realizacji drugiej usługi korzystano z rozwiązań Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika.
(...)
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.1.4 SIWZ.
(...)
Powinno być:
3) przynajmniej jedna usługa, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegała na 
BNF lub modyfikacji istniejącej funkcjonalności systemu informatycznego w architekturze trójwarstwowej z 
wykorzystaniem rozwiązań IBM DB2 oraz Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika lub co najmniej 
dwie usługi, spośród usług określonych w pkt 4.1.1.4.1 ppkt 1 lit a– b SIWZ, polegały na BNF lub MIF systemu 
informatycznego w architekturze trójwarstwowej, z czego:
— przy realizacji jednej usługi korzystano z rozwiązań IBM DB2,
— przy realizacji drugiej usługi korzystano z rozwiązań Oracle Tuxedo w oparciu o interfejs użytkownika.
(...)
Z uwagi na ograniczenie liczby znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej wykonawcy zostały określone w pkt 4.1.1.4 SIWZ oraz Modyfikacji SIWZ Zestaw III.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/12/2020
Czas lokalny: 12:00



3 / 3

Powinno być:
Data: 08/01/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


