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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
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5
Warszawa
01-748
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zamówień Publicznych, pok. 108C
E-mail: sekretariatDZP@zus.pl
Faks: +48 226671733
Kod NUTS: PL
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:
Serwis pogwarancyjny serwerów mainframe
Numer referencyjny: TZ/271/50/19

II.1.2)

Główny kod CPV
50312100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dwóch Serwerów IBM z 14:
a) Serwer A – 3906-M02 z kategorii Z3 model 710 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 1703 MSU s/n
841D198,
b) Serwer B – 3906-M02 z kategorii Z3 model 602 o mocy obliczeniowej procesorów głównych 253 MSU oraz
rekordzie CBU do modelu 710 s/n 841D178.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do Wzoru umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: n002u7s1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-139831
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 197-478989
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/10/2019
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:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
pkt 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:
należycie wykonał, a w przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – należycie wykonuje, co najmniej
dwa zamówienia, każde polegające na świadczeniu usług serwisu pogwarancyjnego w stosunku do co najmniej
jednego serwera mainframe*, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym wartość każdego
z tych zamówień w okresie kolejnych 12 miesięcy wynosiła co najmniej 3 miliony złotych brutto.
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga,
aby zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej jednego
serwera mainframe wykonywany był w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jego wartość w tym
okresie wyniosła co najmniej 3 miliony złotych brutto.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
pkt 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie:
należycie wykonał, a w przypadku, gdy zamówienie jest w trakcie realizacji – należycie wykonuje, co najmniej
dwa zamówienia, każde polegające na świadczeniu usług serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego w
stosunku do co najmniej jednego serwera mainframe*, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy,
przy czym wartość każdego z tych zamówień w okresie kolejnych 12 miesięcy wynosiła co najmniej 2 400 000
PLN netto (bez podatku VAT).
W przypadku zamówienia, które obejmowało również realizację innych świadczeń, Zamawiający wymaga,aby
zakres zamówienia polegającego na świadczeniu usług serwisowych w stosunku do co najmniej jednego
serwera mainframe wykonywany był w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, a jego wartość w tym
okresie wyniosła co najmniej 2 400 000 PLN netto (bez podatku VAT).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
*Określenie „mainframe” (pisane z małej litery), na potrzeby oceny tego warunku udziału w postępowaniu, nie
oznacza znaku towarowego, czy też nazwy zastrzeżonej dla produktów firmy IBM, a dotyczy klasy komputerów
używanych do przetwarzania dużej ilości danych (rozwiązania klasy enterprise).
Powinno być:
*Określenie „mainframe” (pisane z małej litery), na potrzeby oceny tego warunku udziału w postępowaniu, nie
oznacza znaku towarowego, czy też nazwy zastrzeżonej dla produktów firmy IBM, a dotyczy klasy komputerów
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używanych do przetwarzania dużej ilości danych (rozwiązania klasy enterprise), posiadających następujące
cechy funkcjonalno - użytkowe :
• Redundantne wewnętrzne rozwiązania, skutkujące wysoką wydajnością i bezpieczeństwem (RAS) –
redundancja n+1 każdego z elementów,
• Rozszerzone struktury wejścia-wyjścia z możliwością przenoszenia operacji do specjalizowanych procesorów,
• Bezpośrednia wsteczna kompatybilność ze starszym oprogramowaniem,
• Sprzętowe i programowe wsparcie środowiska wirtualnego pozwalającego na współdzielenie zasobów
(procesorów, pamięci operacyjnej, interfejsów we/wy, kryptografii) oraz wewnętrzną komunikację, pomiędzy
poszczególnymi instancjami systemów operacyjnych z prędkością zbliżoną do zapisu/odczytu do pamięci
operacyjnej,
• Możliwość wymiany sprzętu, jak procesory i pamięć (na gorąco) bez zatrzymywania pracy,
• Ich wysoka stabilność i wydajność umożliwia tym maszynom nieprzerwaną pracę przez bardzo długie okresy,
ze średnim czasem pomiędzy awariami (MTBF) mierzonym w latach.”
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 14:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

