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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
Warszawa
00-902
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szumańska-Kurant
Tel.:  +48 226952130
E-mail: zamowienia.co@prezydent.pl 
Faks:  +48 226952133
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.co.kprp.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
System komunikacji VoIP
Numer referencyjny: ZP.CO- 31/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32552310

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu komunikacji VoIP dla potrzeb Kancelarii Prezydenta RP.
System VoIP musi zapewnić pełną integrację z zarządzaną obecnie przez Centrum Obsługi KPRP infrastrukturą
teleinformatyczną oraz zapewnić możliwość łatwej migracji użytkowników do nowego systemu, która będzie
realizowana stopniowo. Zaprojektowany system telefonii IP oparty będzie o rozwiązanie software’owe
pełniące w świecie telefonii IP rolę tradycyjnej centrali telefonicznej PBX. Rozwiązanie bazuje na routerach i
przełącznikach tworzących sieć IP. Dostęp do publicznej telefonii będzie realizowany poprzez Centralę VoIP
wyposażoną w odpowiednie karty ISDN umożliwiające komunikację z siecią PTSN poprzez trakty PRA. Trakty
PRA mają stanowić łączność podstawową. Łączność zapasową z abonentami zewnętrznymi zapewni usługa
SIP trunk.

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

27/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:zamowienia.co@prezydent.pl
http://www.co.kprp.pl/


2 / 5

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COKPRP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-127904
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 164-374251
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/08/2018

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.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach
Zamiast:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy licencji użytkowników
końcowych oraz terminali końcowych (aparatów systemowych) typu STANDARD, na podstawie art. 34 ust 5
ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada że:
a) szacowana maksymalna ilość prawa opcji określona została w pkt 1 ppkt 2 lit. h) załącznika nr 2 do SIWZ –
opisie przedmiotu zamówienia,
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe na podstawie
pisemnych zleceń,
c) rozliczenie tej części dostaw, nastąpi przy zastosowaniu jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty
stanowiącym Załączniku nr 1 do SIWZ,
d) o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
pisemnie,
e) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
Umowy. Prawo opcji może zostać wykonane przez Zamawiającego w całości lub w części, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,
f) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do zrealizowania
zamówień w zakresie dostaw terminali końcowych z niezbędnymi licencjami w ilościach, terminach, po cenach i
na warunkach określonych w Umowie,
g) na usługi objęte prawem opcji zamówienia będą składane do 31.12.2020 r.
Powinno być:
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy licencji użytkowników
końcowych oraz terminali końcowych (aparatów systemowych) typu STANDARD, na podstawie art. 34 ust 5
ustawy Pzp, w ramach, którego zakłada że:
a) szacowana maksymalna ilość prawa opcji określona została w pkt 1 ppkt 2 lit. h) załącznika nr 2 do SIWZ –
opisie przedmiotu zamówienia,
b) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe na podstawie
pisemnych zleceń,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374251-2018:TEXT:PL:HTML
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c) rozliczenie tej części dostaw, nastąpi przy zastosowaniu jednostkowych cen podanych w Formularzu oferty
stanowiącym Załączniku nr 1 do SIWZ,
d) o zamiarze skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę
pisemnie,
e) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji
Umowy. Prawo opcji może zostać wykonane przez Zamawiającego w całości lub w części, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu,
f) skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji wiąże się z obowiązkiem Wykonawcy do zrealizowania
zamówień w zakresie dostaw terminali końcowych z niezbędnymi licencjami w ilościach, terminach, po cenach i
na warunkach określonych w Umowie,
g) wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w ramach prawa opcji w terminie 21 dni od daty
złożenia zamówienia, z tym, że zamówienia będą składane maksymalnie do dnia 09.11.2020 r.
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:
i. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca winien udokumentować wykonanie z
należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie z należytą
starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu oraz wdrożeniu usługi telefonii VoIP w środowisku
rozproszonym, w co najmniej dwóch lokalizacjach, obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów, przy czym
Wykonawca, jednocześnie w ramach realizacji wskazanego zamówienia udokumentuje, że świadczył usługi w
zakresie obsługi i serwisu telefonii VoIP w ww. środowisku.
Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że wskazana usługa została wykonana lub jest
wykonywana należycie.
ii. Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania
zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:
A. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającą:
a) certyfikat potwierdzający kompetencje z zakresu Zarządzania Projektami,
b) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w nadzorze jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu oraz wdrożeniu
usługi telefonii VoIP w środowisku rozproszonym, w co najmniej dwóch lokalizacjach obejmujących łącznie co
najmniej 500 telefonów i kierowaniu projektem.
B. Dwoma osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi przez każdego z osobna:
a) kwalifikacje w zakresie projektowania sieci telefonicznych, potwierdzone dokumentem wystawionym przez
producenta technologii,
b) bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym i routingiem na poziomie
zaawansowanym umożliwiającą planowanie, tworzenie oraz testowanie sieci LAN i WAN oraz implementację
zaawansowanych rozwiązań dotyczących telefonii VoIP i wideokonferencji potwierdzoną zrealizowanymi
dwoma projektami,
c) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, przy projektowaniu co najmniej jednego systemu telefonicznego w oparciu
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o oferowane rozwiązania telefonii VOIP w środowisku rozproszonym w co najmniej dwóch lokalizacjach
obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów.
C. Czterema osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji inżynierów wdrożeniowych, posiadającymi przez
każdego z osobna:
a) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w realizacji co najmniej trzech projektów zakresie konfiguracji sieci LAN oraz co
najmniej jednego projektu w zakresie wdrażania systemów typu Unified Comunications.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w III. 1.3)
ogłoszenia o zamówieniu, zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się
o zamówienie spełniają łącznie ww. warunek. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa w III. 1.3) ogłoszenia o zamówieniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca lub
podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, spełnią łącznie ww. warunki.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
i. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca winien udokumentować wykonanie z
należytą starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie z należytą
starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej
jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu oraz wdrożeniu usługi telefonii VoIP w środowisku
rozproszonym, w co najmniej dwóch lokalizacjach, obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów, przy czym
Wykonawca, jednocześnie w ramach realizacji wskazanego zamówienia udokumentuje, że świadczył usługi w
zakresie obsługi i serwisu telefonii VoIP w ww. środowisku.
Ponadto Wykonawcy załączą dowody potwierdzające, że wskazana usługa została wykonana lub jest
wykonywana należycie.
ii. Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez
wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania
zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:
A. Jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika projektu, która będzie odpowiedzialna za nadzór
merytoryczny i organizacyjny nad realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającą:
a) certyfikat potwierdzający kompetencje z zakresu Zarządzania Projektami,
b) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w nadzorze jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu oraz wdrożeniu
usługi telefonii VoIP w środowisku rozproszonym, w co najmniej dwóch lokalizacjach obejmujących łącznie co
najmniej 500 telefonów i kierowaniu projektem.
B. Dwoma osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji projektantów, posiadającymi przez każdego z osobna:
a) kwalifikacje w zakresie projektowania sieci telefonicznych, potwierdzone dokumentem wystawionym przez
producenta technologii,
b) bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym i routingiem na poziomie
zaawansowanym umożliwiającą planowanie, tworzenie oraz testowanie sieci LAN i WAN oraz implementację
zaawansowanych rozwiązań dotyczących telefonii VoIP i wideokonferencji potwierdzoną zrealizowanymi
dwoma projektami,
c) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, przy projektowaniu co najmniej jednego systemu telefonicznego w oparciu
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o oferowane rozwiązania telefonii VOIP w środowisku rozproszonym w co najmniej dwóch lokalizacjach
obejmujących łącznie co najmniej 500 telefonów.
C. Czterema osobami wyznaczonymi do pełnienia funkcji inżynierów wdrożeniowych, posiadającymi przez
każdego z osobna:
a) doświadczenie nabyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, w realizacji co najmniej trzech projektów zakresie konfiguracji sieci LAN oraz co
najmniej jednego projektu w zakresie wdrażania systemów typu Unified Comunications.
Poszczególne funkcje wyżej wymaganych osób nie mogą się łączyć.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w III. 1.3)
ogłoszenia o zamówieniu, zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegających się
o zamówienie spełniają łącznie ww. warunek. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa w III. 1.3) ogłoszenia o zamówieniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca lub
podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się Wykonawca, spełnią łącznie ww. warunki.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału:
Zamiast:
Data: 01/10/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofertlub
do udziału wybranym kandydatom
Zamiast:
Data: 12/10/2018
Powinno być:
Data: 05/11/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


