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MO DYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę infrastruktury służącej do budowy Platformy Wirtualizacyjnej.
Szanowni Państwo,
informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp, w związku z udzielonymi odpowiedziami
na pytania, dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w następującym zakresie

Zamawiający

w Instrukcji dla Wykonawców: Opis przedmiotu zamówienia
Treść pkt III. 3 a) SIWZ - otrzymuje brzmienie:
" 3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Wszystkie oferowane urządzenia oraz oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnego kanału
sprzedaży producenta, co w szczególności uprawnia do korzystania z praw serwisowa nia
urządzeń oraz wykonywania uaktualnień dostarczonego oprogramowania. Wykonawca musi
być partnerem VMware."

w Instrukcji dla Wykonawców: warunki udziału w postępowaniu
Treść pkt V. 2 SI WZ - otrzymuje brzmienie:

" 2. Opis sposobu dokona nia oceny spełnie n i a warunków u d ziału w postępowaniu :
Zamawiający wyznacza i opisuje poniższe szczegółowe warunki w zakresie:
posiadania uprawnień
Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania
oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
wiedzy i doświadczenia
a) waru nek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 3
dostawy infrastruktury sieciowej wraz z oprogramowaniem w tym co najmniej jedną
dotyczącą wd roże n i a platformy wirtualizacyjnej, o wartości minimum 1 000 000,- PLN brutto
każda i załączy do nich dokumenty potwierdzające należyte wykonan ie tych dostaw
(referencje);
potencja/u technicznego
Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonania
oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
osób zdolnych do wykonania zamówienia
b) warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedna osobą z
certyfikatem VMware Certified Professional (VCP) .
sytuacji ekonomicznej i finansowej
c) Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia) co najmniej na kwotę 1
000 000,- PLN, oraz
środ ki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej równej cenie brutto złożonej
przez niego Oferty."
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Treść pkt VII. SIWZ – otrzymuje brzmienie:
„ VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie (oryginał) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenie składa co najmniej jeden z
Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5
do SIWZ.
c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
d) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert. Złożony dokument ma wykazać spełnienie przez Wykonawcę postawionego
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
e) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. Złożony dokument ma wykazać spełnienie przez Wykonawcę
postawionego warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, do oferty należy załączyć:
f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z nich.
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
i) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
j) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
k) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert – dokument wymagany od Wykonawców będących podmiotem zbiorowym w rozumieniu
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w pkt. 2 lit. g - k.”

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym
przez Zamawiającego do oferty należy załączyć:
l) Opis parametrów oferowanych urządzeń zamieszczony w odpowiedniej kolumnie załącznika nr
2 do SIWZ – Elementy infrastruktury.
m) Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane
produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym – potwierdzające
wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane w pkt III. 3. f) SIWZ.
4. Pozostałe/”inne” oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty:
n) Prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa
pełnomocnik.
o) Oświadczenie producenta, że Wykonawca dostarcza towar/urządzenia posiadające
uprawnienia do korzystania z praw serwisowania oraz wykonywania uaktualnień
dostarczonego oprogramowania.
w Instrukcji dla Wykonawców: wymagane dokumenty
Treść pkt VIII. SIWZ (nagłówek)– otrzymuje brzmienie:
„ VIII. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą. Gdy Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt VII. 2. lit. g) - k) SIWZ składa: „
w Formularzach Oferty: Szablon oferta, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
Treść wykazu dokumentów – otrzymuje brzmienie:
„Wykaz dokumentów/oświadczeń/formularzy składających się na ofertę
1. Formularz Szablon oferty.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu/ do reprezentowania
wykonawcy w postępowaniu i do podpisania umowy* (jeżeli oferta została podpisana przez
pełnomocnika).
3. Oświadczenie producenta.
4. Formularz Elementy infrastruktury.
5. Oznaczenia zgodności CE/inny dokument: ……………………. *.
6. Oświadczenie z art. 22 Pzp.
7. Formularz Wykaz dostaw, wraz z załączonymi dokumentami w/s prawidłowego ich wykonania
wystawionymi przez Firmę (referencje):
a)
….
b)
….
c)
….
8. Formularz Wykaz osób.
9. Informacja banku/ inne …………………………..*
10. Opłacona Polisa/dokument ubezpieczenia ……………………..*.
11. Oświadczenie z art. 24 Pzp.
12. Odpis z KRS*.
13. Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego.
14. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego*.
15. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy Pzp.
16. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp*.
17. …* „
wprowadza się nowy Formularz Oferty: Wykaz osób, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ (w
załączeniu)

W związku z zaistniałą zmianą treści SpecyfikaCJi; zgodnie z art. 38 pkt 6 Pzp, przedłużony zostaje
termin skła d a n ia ofert do dnia 05. 08 .20 10 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi tego
samego dnia o godz. 12.15.
W pozostałym zakresie treść specyfikacji pozostaje bez zmian i jest dla wszystkich Wykonawców
wiążąca.

Z wyrazami szacunku

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB
zdolnych do wykonania zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę infrastruktury służącej do budowy Platformy
Wirtualizacyjnej, znak sprawy: ZP/14/2010
Miejscowość ………………………........................ Data: ................................
Nazwa Wykonawcy: ..........................................................................................
Oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.:
Wykształcenie, doświadczenie
Podstawa do dysponowania osobą
l.p.
Imię i nazwisko
Kwalifikacje zawodowe
pracownika
np. umowa o pracę/ umowa
Stanowisko.
- posiadany certyfikat VMware
cywilna/inne (wpisać odpowiednie)
Certified Professional (VCP).
A
B
C
D
E
1

…

Do niniejszego formularza załączamy kopię certyfikatu VCP.
* niepotrzebne skreślić

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

