
CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 
ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska 

tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37 
biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl 
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

 
1 

Warszawa, 2018-08-24 

WZP.270.118.2018 

2018-14019 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) 

Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z instalacją i konfiguracją podsystemów”, znak sprawy: 

WZP.270.118.2018. 

 

W związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmianę treści SIWZ, Zamawiający, działając na 
podstawie art. 38 ust. 4 oraz w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje następujących 
zmian. 

 
1. Rozdział V ppkt 1.2.3. SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu. 

Dotychczasowy zapis: 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa zamówienia 

o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każde lub jedno zamówienie o wartości nie mniejszej 

niż 5 000 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem świadczenie usługi utrzymania 

infrastruktury techniczno-systemowej o miesięcznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł 

brutto. 

Pod pojęciem „świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej” Zamawiający 

rozumie świadczenie usług obejmujących swoim zakresem, co najmniej instalację, konfigurację 

i utrzymanie: 

 systemów operacyjnych RedHat Linux Enterprise Server, Windows Server 2008/2012; 

 serwerów bazodanowych opartych o IBM DB2, Microsoft SQL Server, PostgreSQL; 

 serwerów aplikacyjnych opartych o JBoss Application Server, Apache HTTP Server, Microsoft 

IIS; 

 usługi katalogowej Microsoft Active Directory, Open LDAP; 

 sieci LAN/WAN w tym zapory ogniowe, IPS, VPN; 

 sieci SAN; 

 środowisk macierzowych HP EVA, IBM V7000; 

 środowisk wirtualizacji opartych o VMware vSphere Hypervisor, Microsoft Hyper-V; 

 środowisk backupowych opartych o HP DataProtector; 

 środowisk monitorujących i zarządzających opartych o HP Insight Control, HP SiteScope, 

System Service Desk, HP Service Manager, Zenoss, Nagios, Zabbix; 
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 systemów Business Intelligence klasy SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management 

Standart, SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analitics; 

 środowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrów. 

Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał czynności 

polegające na obsłudze powyższych technologii w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień, pod 

warunkiem wykazania posiadania doświadczenia w obsłudze wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego technologii. W przypadku wykazania realizacji usług w ramach odrębnych zamówień, 

wartość minimalna miesięcznego świadczenia każdej z usług, nie może być niższa niż 50 000,00 zł 

brutto. 

Otrzymuje brzmienie: 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa zamówienia 

o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każde lub jedno zamówienie o wartości nie mniejszej 

niż 5 000 000,00 zł brutto obejmujące swoim zakresem świadczenie usługi utrzymania 

infrastruktury techniczno-systemowej o miesięcznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł 

brutto. 

Pod pojęciem „świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej” Zamawiający 

rozumie świadczenie usług obejmujących swoim zakresem, co najmniej instalację, konfigurację 

i utrzymanie: 

 systemów operacyjnych; 

 serwerów bazodanowych; 

 serwerów aplikacyjnych; 

 systemów zarządzania tożsamością; 

 sieci LAN/WAN z komponentami bezpieczeństwa; 

 środowisk pamięci masowych oraz sieci SAN; 

 środowisk wirtualizacji; 

 środowisk backupu; 

 systemów do monitorowania i zarządzania ITS; 

 systemów Business Intelligence; 

 środowisk centralnych publicznych aplikacji/rejestrów. 

Zamawiający uzna to wymaganie za spełnione, gdy Wykonawca wykaże, iż wykonywał czynności 

polegające na obsłudze powyższych technologii w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień, pod 

warunkiem wykazania posiadania doświadczenia w obsłudze wszystkich wymaganych przez 

Zamawiającego technologii. W przypadku wykazania realizacji usług w ramach odrębnych zamówień, 

wartość minimalna miesięcznego świadczenia każdej z usług, nie może być niższa niż 50 000,00 zł 

brutto. 

2. Rozdział X pkt 11 SIWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 
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Oferta w postępowaniu na: „Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) 

Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z instalacją i konfiguracją podsystemów”, 

znak sprawy: WZP.270.118.2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2018-09-14 o godz. 11:30 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 
Otrzymuje brzmienie: 

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie i oznakować w następujący 

sposób: 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Oferta w postępowaniu na: „Świadczenie usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) 

Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz z instalacją i konfiguracją podsystemów”, 

znak sprawy: WZP.270.118.2018 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2018-09-19 o godz. 11:30 

(opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy). 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 
w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 
3. Rozdział XI pkt 1 SIWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Dotychczasowy zapis: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2018-09-14, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

Otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, 

piętro 1, Kancelaria - pok. nr 127, do dnia 2018-09-19, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdz. X SIWZ.  

 

 
 

Dyrektor 
Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 
 

(-) Bartłomiej Wnuk 
 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby umocowanej) 


