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Ogłoszenie nr 540090429-N-2019 z dnia 09-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541104-N-2019
Data: 24/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy numer identyfikacyjny 62127890000000, ul.
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
225 560 129, e-mail zamowienia@uokik.gov.pl, faks 228 270 843.
Adres strony internetowej (url): www.uokik.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad bezpieczeństwem sieci
teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z konfiguracją urządzeń
sieciowych oraz opieką nad ich prawidłowym działaniem. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu
zamówienia stanowi: Załącznik Nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne:
konsultacyjne, opracowywania oprogramowywania, internetowe i wsparcia. Zamawiający,
zgodnie z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy Pzp żąda od Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu
pracy) wszystkich osób, świadczących usługę u Zamawiającego w wymiarze czasu pracy nie
mniejszym niż odpowiadający ilości godzin, które dany pracownik ma poświęcać na pracę u
Zamawiającego. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz
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osób, które będą świadczyć usługę i okaże kopię umów o pracę najpóźniej w terminie 14 dni od
daty podpisania umowy. Powyższy warunek dotyczy osób świadczących usługę nadzoru nad
bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z
konfiguracją urządzeń sieciowych oraz opieką nad ich prawidłowym działaniem, zarówno tych
zatrudnionych bezpośrednio przez Wykonawcę, jak też ewentualnego podwykonawcę. W razie
rozwiązania przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy o pracę z osobą świadczącą usługę u
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do skierowania do świadczenia usługi u
Zamawiającego innej osoby zatrudnionej u Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie
umowy o pracę zawartej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, przez cały okres wykonywania
usługi. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia wynikające z kontroli spełniania
tego wymogu zamieszczone są w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr
8 do SIW
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad bezpieczeństwem sieci
teleinformatycznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z konfiguracją urządzeń
sieciowych oraz opieką nad ich prawidłowym działaniem. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu
zamówienia stanowi: Załącznik Nr 1 do SIWZ. Kod CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne:
konsultacyjne, opracowywania oprogramowywania, internetowe i wsparcia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie, przez okres co najmniej 12
miesięcy, minimum dwie usługi, z których każda była wykonywana u innego klienta (w tym co
najmniej jedna u klienta w administracji rządowej) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i
rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była
nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto w skali roku. W przypadku zamówień nadal wykonywanych
faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki
określone powyżej. W przypadku konsorcjum lub powoływania się na zasoby podmiotów
trzecich wymagane jest aby warunek określony powyżej spełniał w całości co najmniej jeden z
wykonawców lub podmiot trzeci na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem dedykowanym do
realizacji zamówienia składającym się z minimum 2 osób legitymujących się wykształceniem
informatycznym, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie przy zamówieniach
polegających na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami z zakresu
bezpieczeństwa. Minimum jeden z inżynierów sieci i bezpieczeństwa IT musi posiadać
certyfikat: Fortinet NSE 4 Security Professional lub równoważny, Kolejny inżynier minimum
certyfikat: Certified Network Professional Routing and Switching (CCNP) lub równoważny. lub
Extreme Certified Specjalist - Campus EXOS Switching & Routing lub równoważny. Wskazane
przez Wykonawcę osoba musi biegle porozumiewać się językiem polskim w mowie i piśmie.
Poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca dla danej roli
przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami
wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna
wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat; analogiczny stopień poziomu kompetencji;
analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
certyfikatu; certyfikat potwierdzony jest egzaminem (dotyczy przypadku certyfikatów, które
muszą być potwierdzone egzaminem); autoryzowany przez producenta posiadanych przez
Zamawiającego urządzeń. Zamawiający nie żąda dołączenia ww. certyfikatów do oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy,
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w ofercie
certyfikatów potwierdzających (oryginałów lub kserokopii potwierdzonych „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę), że osoby wskazane w Wykazie osób posiadają odpowiednie
umiejętności i kwalifikacje, potwierdzone stosowanymi certyfikatami. Odmowa przedstawienia
wyszczególnionych certyfikatów lub przedstawienie certyfikatów, które nie będą potwierdzały
informacji wskazanych w treści oferty, skutkować będzie odmową zawarcia umowy
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Posiadanie niezbędnej wiedzy i
doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), świadczył lub świadczy należycie, przez okres co
najmniej 12 miesięcy, minimum dwie usługi, z których każda była wykonywana u innego klienta
(w tym co najmniej jedna u klienta w administracji rządowej lub innego podmiotu podległego
Ministrowi np. Agencji ) i polegała na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z
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urządzeniami z zakresu bezpieczeństwa, a wartość każdej z usług była nie mniejsza niż 80
000,00 zł brutto w skali roku. W przypadku zamówień nadal wykonywanych faktycznie
zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone
powyżej. W przypadku konsorcjum lub powoływania się na zasoby podmiotów trzecich
wymagane jest aby warunek określony powyżej spełniał w całości co najmniej jeden z
wykonawców lub podmiot trzeci na zasoby, którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje zespołem dedykowanym do
realizacji zamówienia składającym się z minimum 2 osób legitymujących się wykształceniem
informatycznym, posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie przy zamówieniach
polegających na utrzymaniu, konfiguracji i rozwoju sieci LAN wraz z urządzeniami z zakresu
bezpieczeństwa. Minimum jeden z inżynierów sieci i bezpieczeństwa IT musi posiadać
certyfikat: Fortinet NSE 4 Security Professional lub równoważny, Kolejny inżynier minimum
certyfikat: Certified Network Professional Routing and Switching (CCNP) lub równoważny. lub
Extreme Certified Specjalist - Campus EXOS Switching & Routing lub równoważny. Wskazane
przez Wykonawcę osoba musi biegle porozumiewać się językiem polskim w mowie i piśmie.
Poprzez pojęcie „certyfikat równoważny” Zamawiający rozumie, iż Wykonawca dla danej roli
przedstawi certyfikat, który: jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami
wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna
wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat; analogiczny stopień poziomu kompetencji;
analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego
certyfikatu; certyfikat potwierdzony jest egzaminem (dotyczy przypadku certyfikatów, które
muszą być potwierdzone egzaminem); autoryzowany przez producenta posiadanych przez
Zamawiającego urządzeń. Zamawiający nie żąda dołączenia ww. certyfikatów do oferty.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy,
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wszystkich wskazanych w ofercie
certyfikatów potwierdzających (oryginałów lub kserokopii potwierdzonych „za zgodność z
oryginałem” przez Wykonawcę), że osoby wskazane w Wykazie osób posiadają odpowiednie
umiejętności i kwalifikacje, potwierdzone stosowanymi certyfikatami. Odmowa przedstawienia
wyszczególnionych certyfikatów lub przedstawienie certyfikatów, które nie będą potwierdzały
informacji wskazanych w treści oferty, skutkować będzie odmową zawarcia umowy
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-05-07, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-05-15, godzina: 11:00
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