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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zakupów
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ncbr.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dzierżawa oraz dostawa Systemu Firewalla aplikacyjnego wraz z Load balancerem dla Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju.
Numer referencyjny: 15/19/PN

II.1.2)

Główny kod CPV
32420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest 36 miesięczna dzierżawa oraz dostawa Systemu Firewalla aplikacyjnego
wraz z Load balancerem dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. Przedmiot
zamówienia obejmuje dzierżawę wraz z instalacją oraz wdrożeniem systemu firewalla aplikacyjnego jako
specjalizowanego urządzenia zabezpieczeń sieciowych (appliance) wraz z oprogramowaniem (zwany dalej
Systemem) z możliwością wykupu po zakończeniu okresu dzierżawy – 2 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: NCBR
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-086148
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 118-289024
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 18/06/2019
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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki
opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
Warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub
zawodowej) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy polegające na dzierżawie wraz z
dostawą i wdrożeniem systemu zabezpieczeń firewalla i/lub firewalla aplikacyjnego o wartości każdej z nich co
najmniej 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Powinno być:
Warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub
zawodowej) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie i wdrożeniu
systemu zabezpieczeń firewalla i/lub firewalla aplikacyjnego, i/lub dzierżawie wraz z dostawą i wdrożeniem
systemu zabezpieczeń firewalla i/lub firewalla aplikacyjnego o wartości każdej z nich co najmniej 300 000,00
PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

