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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
ul. Grójecka 186
Warszawa
02-390
Polska
Tel.:  +48 225726254
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 
Faks:  +48 225726305
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.nfz.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi w zakresie oprogramowania Red Hat
Numer referencyjny: BAG.261.1.14.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72267000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie oprogramowania Red Hat, w skład których wchodzi:
a) zakup subskrypcji wraz ze wsparciem producenta na oprogramowanie Red Hat Enterprise Linux
b) świadczenie dodatkowej asysty technicznej oraz przeprowadzenie certyfikowanych warsztatów
szkoleniowych

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

02/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Fundusz1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057110
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-164674
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/04/2018

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:164674-2018:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji w zakresie zdolności technicznej
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2 usług asysty technicznej systemów Red Hat Enterprise Linux wraz z Red Hat Satellite, każda o wartości
przekraczającej 600.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.
Powinno być:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał ( a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 2 usług asysty technicznej wraz z subskrypcją Red Hat Enterprise Linux wraz z Red Hat Satellite
lub równoważnych, każda o wartości przekraczającej 600.000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców.
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 w zakresie kwalifikacji zawodowej
Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi dysponować 4 osobami spełniającymi poniższe wymagania
przy czym:
a) każda z osób posiada certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE),
b) co najmniej dwie osoby posiadają certyfikat Red Hat Certified Security Specialist (RHCSS).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji w zakresie kwalifikacji zawodowej
Wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia musi dysponować 4 osobami spełniającymi poniższe wymagania
przy czym:
a) każda z osób posiada certyfikat Red Hat Certified Engineer (RHCE),
b) co najmniej dwie osoby, które posiadają certyfikat Red Hat Certified Security Specialist lub mają zdane
łącznie trzy egzaminy Red Hat EX333,EX423,EX429 lub posiadają certyfikat Red Hat Certified Architect.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


