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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa
00-184
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Pędzińska
E-mail: wzp@csioz.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.csioz.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji
projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych CSIOZ.
Numer referencyjny: WZP.270.90.2019

II.1.2) Główny kod CPV
79610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich
z branży IT na potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych CSIOZ.
Zamówienie podzielone jest na 3 części.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dla:
Części I: w Załączniku nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Części II: w Załączniku nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
Części III: w Załącznik nr 1c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
Umowy Ramowej i Umowy wykonawczej dla każdej Części stanowiących Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

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

14/05/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:wzp@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: tbanas
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-055434
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 078-186659
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/04/2019

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: II.1.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacja o częściach
Zamiast:
Zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Powinno być:
Zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części z uwzględnieniem Rozdziału III pkt 16 SIWZ
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeśli 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:
Dla Części I - co najmniej 1 usługę z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących
zapewnienie co najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1a do
SIWZ – OPZ dla części I), a wartość tej usługi wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.
Dla Części II - co najmniej 2 usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących
zapewnienie co najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1b do
SIWZ – OPZ dla części II), a wartość każdej z tych usług wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy
złotych) brutto.
Dla Części III - co najmniej 1 usługę z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących
zapewnienie co najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1c do
SIWZ – OPZ dla części III), a wartość tej usługi wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
brutto.
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część, oferent zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że
spełnia warunek zdolności zawodowej określony dla najwyższej wartości ze wszystkich części, na które składa
ofertę.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeśli 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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186659-2019:TEXT:PL:HTML
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Dla Części I - co najmniej 1 usługę z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących
zapewnienie co najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1a do
SIWZ – OPZ dla części I), a wartość tej usługi wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.
Dla Części II - co najmniej 1 usługę z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących
zapewnienie co najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1b do
SIWZ – OPZ dla części II), a wartość każdej z tych usług wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy
złotych) brutto.
Dla Części III - co najmniej 1 usługę z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, obejmujących
zapewnienie co najmniej jednej z ról będących przedmiotem zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 1c do
SIWZ – OPZ dla części III), a wartość tej usługi wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
brutto.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z
maksymalnie 7 Wykonawcami w zakresie każdej spośród trzech części zamówienia. W przypadku złożenia
w zakresie danej części zamówienia maksymalnie 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
zawrze umowę ramową w zakresie tej części z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania opcji dla Umów ramowych. Zamawiający przewiduje
zastosowanie opcji dla Umów wykonawczych, wartość opcji będzie określana każdorazowo dla zamówienia
wykonawczego, jednak łączna wartość wszystkich zamówień nie będzie mogła przekroczyć maksymalnej
wartości wynagrodzenia określonego dla Umów ramowych.
3. Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, każdorazowo przy
sporządzaniu zaproszenia do składania ofert w postępowaniu wykonawczym, będzie wskazywał umowy
świadczone dla Zamawiającego, w przypadku których złożenie oferty w postępowaniu wykonawczym będzie
powodowało zaistnienie konfliktu interesów. Na potrzeby umowy ramowej Zamawiający określa, że umowy
zawarte przez Zamawiającego z poszczególnymi Wykonawcami, których wystąpić może konflikt interesów
dotyczy zakresu wskazanego w SIWZ.
4. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi
pierwsze.
5. Termin wykonania zamówienia realizowanego na podstawie umowy wykonawczej zawartej na podstawie
umowy ramowej będzie każdorazowo określony w zaproszeniu złożenia oferty przekazywanym Wykonawcom
na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp.
6. Zamawiający będzie zlecał realizacje usług do wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Dla Części I zamówienia: 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Dla Części II zamówienia: 100
000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Dla Części II zamówienia: 50
000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z
maksymalnie 7 Wykonawcami w zakresie każdej spośród trzech części zamówienia. W przypadku złożenia
w zakresie danej części zamówienia maksymalnie 7 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
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zawrze umowę ramową w zakresie tej części z wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania opcji dla Umów ramowych. Zamawiający przewiduje
zastosowanie opcji dla Umów wykonawczych, wartość opcji będzie określana każdorazowo dla zamówienia
wykonawczego, jednak łączna wartość wszystkich zamówień nie będzie mogła przekroczyć maksymalnej
wartości wynagrodzenia określonego dla Umów ramowych.
3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części z uwzględnieniem Rozdziału III pkt 16 SIWZ oraz
zapisów Załącznika nr 2a do SIWZ (Umowy Ramowej).
4. Termin obowiązywania Umowy ramowej obejmuje okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, w zależności co nastąpi
pierwsze.
5. Termin wykonania zamówienia realizowanego na podstawie umowy wykonawczej zawartej na podstawie
umowy ramowej będzie każdorazowo określony w zaproszeniu złożenia oferty przekazywanym Wykonawcom
na podstawie art. 101a ust.1 pkt 2 lit. b) ustawy Pzp.
6. Zamawiający będzie zlecał realizacje usług do wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
niniejszego zamówienia.
7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości Dla Części I zamówienia: 50 000,00 PLN
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert; dla Części II zamówienia:
50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert; dla Części III
zamówienia: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.csioz.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na
potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania systemów informatycznych CSIOZ ul. Dubois
5AWarszawa00-184PolskaOsoba do kontaktów: Aleksandra Pędzińska E-mail: a.pedzinska@csioz.gov.pl  Kod
NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://csioz.gov.pl/
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.csioz.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

www.csioz.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:a.pedzinska@csioz.gov.pl
https://csioz.gov.pl/
www.csioz.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, osiągnął obrót roczny w obszarze objętym zamówieniem
Dla Części I - nie mniejszym niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)
Dla Części II - nie mniejszym niż 2 500 000,00 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
Dla Części III - nie mniejszym niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część, oferent zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że
spełnia warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej określony dla najwyższej wartości ze wszystkich części, na
które składa ofertę.
Powinno być:
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, osiągnął obrót roczny w obszarze objętym zamówieniem
Dla Części I - nie mniejszym niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)
Dla Części II - nie mniejszym niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)
Dla Części III - nie mniejszym niż 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część, oferent zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że
spełnia warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej określony dla jednej wartości ze wszystkich części, na które
składa ofertę.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 23/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


