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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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: 01-478
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Faks:  +48 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zus.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.zus.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu
Numer referencyjny: TZ/271/63/20

II.1.2) Główny kod CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest :Dostawa i wdrożenie przełączników sieci SAN oraz świadczenie usług serwisu. 
Na przedmiot zamówienia składa się:
Część A zamówienia:
a) dostawa i wdrożenie czterech przełączników dla platformy Mainframe wraz z okablowaniem 
światłowowodowym,
b) świadczenie usług serwisu i wsparcia,
Część B zamówienia:
a) dostawa 6 sztuk rdzeniowych przełączników SAN,
b) świadczenie usług serwisu i wsparcia

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

25/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:SekretariatDZP@zus.pl
https://www.zus.pl/
https://www.zus.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002yr5q
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-179066
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 255-639949
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/12/2020

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: II.2.4
Część nr: 1
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest:
Część A zamówienia:
a) dostawa przełączników wraz z okablowaniem do 3 tygodni od podpisania umowy,
b) wdrożenie urządzeń do 8 tygodni od podpisania umowy nie wcześniej niż 1.1.2021,
c) świadczenie, dla wdrożonych urządzeń, usług serwisu i wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez
uwag protokołu odbioru wdrożenia nie wcześniej niż od 1.1.2021,
Przełączniki mają być dostarczone do lokalizacji w Warszawie, co najmniej w poniższej konfiguracji:
Cztery (4) przełączniki 32 Gbps z kartami 32 Gbps w konfiguracji:
O Typ A: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z czterema kartami 48 portowymi (192 porty)
O Typ B: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z dwoma kartami 48 portowymi (96 portów)
Wdrożenie urządzeń
1. Wdrożenie przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania musi 
zostać zrealizowane w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wszystkie czynności Wykonawcy 
składające się na wdrożenie przełączników muszą uwzględniać charakterystykę środowiska Mainframe u 
Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia.
2. Wdrożenie składa się z następujących etapów:
1) przygotowanie do wdrożenia,
2) wdrożenie właściwe,
3) odbiór wdrożenia,
Gwarancja Wykonawcy i usługi serwisu
1) Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, niniejszym Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i ich wdrożenie gwarancji jakości, legalności i kompletności, 
niezależnej od oryginalnej gwarancji producenta (gwarancja Wykonawcy). Tym samym Wykonawca w imieniu 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639949-2020:TEXT:PL:HTML
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własnym zapewni, że w okresie gwarancji Wykonawcy urządzenia będą działać prawidłowo, w sposób 
nieprzerwany, zgodnie z zasadami eksploatacji i instrukcja obsługi.
2) Realizując własne obowiązki gwarancyjne wobec Zamawiającego Wykonawca może korzystać z oryginalnej 
gwarancji producenta.
3) Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Wykonawcy na dostarczone przełączniki przez 36 miesięcy od 
dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu 
zgodnie z warunkami umowy, w tym OPZ między innymi polegających na obsłudze zgłoszeń.
Wykonawca zapewni obsługę Zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgłoszenia następować będą 
z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager), potwierdzanie przyjęcia 
każdego zgłoszenia przez Wykonawcę nastąpi do 1 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego (czas reakcji). Gwarantowany czas naprawy nie może przekroczyć: incydent krytyczny – maks. 
12 godzin, incydent wysoki – maks. 24 godziny, incydent niski – maks. 48 godzin naprawy uszkodzonych 
przełączników muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych 
parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych, Czas naprawy stanowi kryterium oceny ofert 
i będzie aktualizowany na etapie zawierania Umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy
Wsparcie:
1) udostępnienie, dostarczenie oraz wgranie zmian mikroprogramowych (tzw. firmware), w tym poprawek, 
aktualizacji i nowych wersji,
b) bezprzerwowa instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. firmware) w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania naprawy. Wykonawca zapewni 
integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe zgodnie z zaleceniami ich 
producentów,
c) rozwiązywanie problemów, występujących podczas obsługi lub funkcjonowania przełączników,
d) konserwacja profilaktyczna przełączników, obejmująca ich regulację, testowanie, oraz wymianę części 
zgodnie z zaleceniami producenta,
e) wykonywaniu cyklicznych przeglądów przełączników nie rzadziej niż co 3 miesiące,
f) cykliczna analiza warunków eksploatacyjnych w jakich funkcjonują przełączniki – raz na 12 miesięcy licząc od 
dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest:
Część A zamówienia:
a) dostawa przełączników wraz z okablowaniem do 6 tygodni od podpisania umowy,
b) wdrożenie urządzeń do 10 tygodni od podpisania Umowy,
c) świadczenie, dla wdrożonych urządzeń, Usług Serwisu i Wsparcia przez 36 miesięcy od dnia podpisania bez 
uwag Protokołu Odbioru Wdrożenia.
Przełączniki mają być dostarczone do lokalizacji w Warszawie, co najmniej w poniższej konfiguracji:
Cztery (4) przełączniki 32 Gbps z kartami 32 Gbps w konfiguracji:
O Typ A: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z czterema kartami 48 portowymi (192 porty)
O Typ B: dwa (2) przełączniki czteroslotowe z dwoma kartami 48 portowymi (96 portów)
Wdrożenie urządzeń
1. Wdrożenie przełączników oraz niezbędnego innego sprzętu, a także niezbędnego oprogramowania musi 
zostać zrealizowane w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Wszystkie czynności Wykonawcy 
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składające się na wdrożenie przełączników muszą uwzględniać charakterystykę środowiska Mainframe u 
Zamawiającego, w tym obecnie eksploatowane urządzenia.
2. Wdrożenie składa się z następujących etapów:
1) przygotowanie do wdrożenia,
2) wdrożenie właściwe,
3) odbiór wdrożenia,
Gwarancja Wykonawcy i usługi serwisu
1) Niezależnie od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia, niniejszym Wykonawca udziela 
Zamawiającemu na dostarczone urządzenia i ich wdrożenie gwarancji jakości, legalności i kompletności, 
niezależnej od oryginalnej gwarancji producenta (gwarancja Wykonawcy). Tym samym Wykonawca w imieniu
własnym zapewni, że w okresie gwarancji Wykonawcy urządzenia będą działać prawidłowo, w sposób 
nieprzerwany, zgodnie z zasadami eksploatacji i instrukcja obsługi.
2) Realizując własne obowiązki gwarancyjne wobec Zamawiającego Wykonawca może korzystać z oryginalnej 
gwarancji producenta.
3) Okres udzielonej przez Wykonawcę Gwarancji Wykonawcy na dostarczone przełączniki przez 36 miesięcy od 
dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wdrożenia.
4) W ramach udzielonej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług serwisu 
zgodnie z warunkami umowy, w tym OPZ między innymi polegających na obsłudze zgłoszeń.
Wykonawca zapewni obsługę Zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zgłoszenia następować będą 
z wykorzystaniem systemu obsługi zgłoszeń Zamawiającego (HP Service Manager), potwierdzanie przyjęcia 
każdego zgłoszenia przez Wykonawcę nastąpi do 1 godziny od momentu dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego (czas reakcji). Gwarantowany czas naprawy nie może przekroczyć: incydent krytyczny – maks. 
12 godzin, incydent wysoki – maks. 24 godziny, incydent niski – maks. 48 godzin naprawy uszkodzonych 
przełączników muszą być dokonywane w oparciu o części i podzespoły zamienne wolne od wad o nie gorszych 
parametrach technicznych od części i podzespołów uszkodzonych, Czas naprawy stanowi kryterium oceny ofert 
i będzie aktualizowany na etapie zawierania Umowy zgodnie z deklaracją Wykonawcy
Wsparcie:
1) udostępnienie, dostarczenie oraz wgranie zmian mikroprogramowych (tzw. firmware), w tym poprawek, 
aktualizacji i nowych wersji,
b) bezprzerwowa instalacja aktualizacji i nowych wersji oprogramowania wbudowanego (tzw. firmware) w 
terminach uzgodnionych z Zamawiającym, również w ramach wykonywania naprawy. Wykonawca zapewni 
integrację i współpracę z pozostałymi urządzeniami środowiska Mainframe zgodnie z zaleceniami ich 
producentów,
c) rozwiązywanie problemów, występujących podczas obsługi lub funkcjonowania przełączników,
d) konserwacja profilaktyczna przełączników, obejmująca ich regulację, testowanie, oraz wymianę części 
zgodnie z zaleceniami producenta,
e) wykonywaniu cyklicznych przeglądów przełączników nie rzadziej niż co 3 miesiące,
f) cykliczna analiza warunków eksploatacyjnych w jakich funkcjonują przełączniki – raz na 12 miesięcy licząc od 
dnia następującego po dniu zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Zamiast:
Okres w miesiącach: 74
Powinno być:
Okres w miesiącach: 74,5
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Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (3 tygodnie od 
podpisania umowy),wdrożenie urządzeń (8 tygodni od podpisania umowy) i usługa serwisu 72 miesiące z 
prawem opcji.
Powinno być:
Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (6 tygodni od 
podpisania umowy), wdrożenie urządzeń (10 tygodni od podpisania umowy) i usługa serwisu 72 miesiące z 
prawem opcji.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Zamiast:
Okres w miesiącach: 37
Powinno być:
Okres w miesiącach: 37,5
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (3 tygodnie od 
podpisania umowy) i świadczenie serwisu przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
Powinno być:
Na okres obowiązywania zamówienia o którym mowa w sekcji II 2.7) składa się dostawa (6 tygodnie od 
podpisania umowy) i świadczenie serwisu przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Dla części A zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – należycie
1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone i wdrożone co najmniej 
dwa przełączniki sieciowe SAN dla platformy mainframe, a łączna wartość dostarczonych i wdrożonych 
przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN 
brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń 
niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy i wdrożenia co najmniej dwóch 
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przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN 
brutto.
Zamawiający informuje, iż użyte w treści ww. warunku dla części A zamówienia pojęcie „przełącznika 
sieciowego SAN dla platformy mainframe” oznacza urządzenie, które obsługuje protokół FICON oraz FCP.
2) wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany 
przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników sieciowych SAN dla platformy 
mainframe, a wartość tych usług wyniosła co najmniej 300 000 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż
opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu 
przełączników sieciowych SAN dla platformy mainframe wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co 
najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu 
składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.
Dla części B zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie:
1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone co najmniej dwa przełączniki 
sieciowe SAN, a łączna wartość dostarczonych przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą 
niż 2 000 000 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż 
opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy co najmniej dwóch przełączników 
sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
2) Wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany 
przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników sieciowych SAN, a wartość tych 
usług wyniosła lub wynosi nie mniej niż 300 000 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż 
opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu 
przełączników sieciowych SAN świadczony był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, 
a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu 
składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.
Dalsza część zapisów sekcji III.1.3) zaczynająca się od zdania "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: ...." do końca zapisów w 
tej sekcji nie ulega zmianie.
Powinno być:
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Dla części A zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie – należycie:
1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone i wdrożone co najmniej dwa 
przełączniki SAN klasy enterprise typu director, a łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę nie mniejszą 
niż 2 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń 
niż opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy i wdrożenia co najmniej dwóch 
przełączników SAN klasy enterprise typu director opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
2) wykonał/wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany 
przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył usługi serwisu przełączników SAN klasy enterprise typu 
director lub dostarczał/zapewniał wsparcie serwisu producenta przełączników SAN klasy enterprise typu 
director, a wartość tych usług wyniosła co najmniej 300 000,00 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż 
opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu 
przełączników SAN klasy enterprise typu director lub dostarczeniu/zapewnieniu wsparcia serwisu producenta 
przełączników SAN klasy enterprise typu director wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co najmniej 
dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto.
W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu 
składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.
Dla części B zamówienia – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie:
1) wykonał co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego zostały dostarczone co najmniej dwa przełączniki 
sieciowe SAN, a łączna wartość dostarczonych przełączników sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą 
niż 2 000 000 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych dostaw lub świadczeń niż 
opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby wartość zakresu dostawy co najmniej dwóch przełączników 
sieciowych SAN opiewała na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN brutto.
2) wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie, w ramach którego wykonawca w sposób nieprzerwany 
przez co najmniej dwanaście miesięcy świadczył/świadczy usługi serwisu przełączników sieciowych SAN lub 
dostarczył/zapewniał wsparcie serwisu producenta przełączników SAN, a wartość tych usług wyniosła lub 
wynosi nie mniej niż 300 000 PLN brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmuje/obejmowało również realizację innych usług lub świadczeń niż 
opisane powyżej, Zamawiający wymaga, aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisu 
przełączników sieciowych SAN lub dostarczaniu/zapewnieniu wsparcia serwisu producenta przełączników SAN 
wykonywany był w sposób nieprzerwany przez co najmniej dwanaście miesięcy, a wartość tych usług opiewała 
na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 PLN brutto
W przypadku zamówienia wykonywanego (w trakcie realizacji) Zamawiający wymaga, aby do upływu terminu 
składania ofert, okres świadczenia usług wynosił co najmniej dwanaście miesięcy.
Dalsza część zapisów sekcji III.1.3) zaczynająca się od zdania "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: ...." do końca zapisów w 
tej sekcji nie ulega zmianie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
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Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/04/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 31/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/04/2021
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


