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Ogłoszenie nr 540044029-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 521112-N-2020 

Data: 06/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

63030345400000, ul. 28 Czerwca 1956 r.  404, 61-441  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 616 686 984, e-mail zamowienia@wcwi.com.pl, faks 616 686 992. 

Adres strony internetowej (url): www.wcwi.com.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3). ppkt. 2 

W ogłoszeniu jest: 2. posiadania zdolności zawodowej Opis sposobu dokonania oceny

spełniania tego warunku: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada autoryzację

systemów zastosowanych w obiektach Zamawiającego uprawniającą do serwisowania systemów

będących na gwarancji, a w szczególności że dysponuje co najmniej: 1) jedną osobą z aktualnym

certyfikatem serwisowym UNIFY Implementation & Support Expert OpenScape Enterprise w

zakresie obsługi systemów teleinformatycznych Hipath 4000 oraz powiązanych z nim środowisk

aplikacyjnych, ((lub równoważnych potwierdzających kompetencje w zakresie instalacji i

konfiguracji systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego) 2) jedną osobą z aktualnym

certyfikatem serwisowym UNIFY Implementation & Support Expert OpenScape Business oraz

powiązanych z nim środowisk aplikacyjnych (lub równoważnych potwierdzających kompetencje
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w zakresie instalacji i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego) 3) jedną

osobą z aktualnymi certyfikatami firmy CONTEC z zakresu administracji systemami

taryfikacyjnymi firmy CONTEC SQL (lub równoważnymi potwierdzającymi kompetencje w

zakresie z zakresu administracji systemami taryfikacyjnymi Zamawiającego) 4) jedną osobą z

kompetencjami pozwalającymi na obsługę istniejących systemów sieciowych i aktualnymi

certyfikatami Extreme Certified Expert (lub równoważnymi potwierdzającymi kompetencje w

zakresie obsługi istniejących systemów sieciowych Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza

możliwość by wszystkie ww. uprawnienia i kompetencje posiadała jedna osoba, którą

Wykonawca będzie posługiwał się w toku realizacji Zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: 2. posiadania zdolności zawodowej Wykonawca zobowiązany jest

wykazać, że posiada autoryzację systemów zastosowanych w obiektach Zamawiającego

uprawniającą do serwisowania systemów będących na gwarancji, a w szczególności że

dysponuje co najmniej: 1) jedną osobą z aktualnym certyfikatem serwisowym UNIFY

Implementation & Support Expert OpenScape 4000 w zakresie obsługi systemów

teleinformatycznych Hipath 4000 oraz powiązanych z nim środowisk aplikacyjnych (lub

równoważnych potwierdzających kompetencje w zakresie instalacji i konfiguracji systemu

telekomunikacyjnego Zamawiającego, 2) jedną osobą z aktualnym certyfikatem serwisowym

UNIFY Implementation & Support Expert OpenScape Business X5 oraz powiązanych z nim

środowisk aplikacyjnych (lub równoważnych potwierdzających kompetencje w zakresie

instalacji i konfiguracji systemu telekomunikacyjnego Zamawiającego) 3) jednej osoby z

aktualnymi certyfikatami firmy CONTEC z zakresu administracji systemami taryfikacyjnymi

Telbaza firmy CONTEC SQL (lub równoważnymi potwierdzającymi kompetencje w zakresie z

zakresu administracji systemami taryfikacyjnymi Zamawiającego) 4) jedną osobą z

kompetencjami pozwalającymi na obsługę istniejących systemów sieciowych i aktualnymi

certyfikatami Extreme Certified Expert (lub równoważnymi potwierdzającymi kompetencje w

zakresie obsługi istniejących systemów sieciowych Zamawiającego). 5) jedną osobą z

kompetencjami pozwalającymi na obsługę istniejących systemów sieciowych i aktualnymi

certyfikatami Extreme Certified Expert lub Extreme Certified Specialist, w szczególności

Wireless, Campus Exos, Management Center i Extreme Control (lub równoważnymi

potwierdzającymi kompetencje w zakresie obsługi istniejących systemów sieciowych

Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza możliwość by wszystkie ww. uprawnienia i

kompetencje posiadała jedna osoba, którą Wykonawca będzie posługiwał się w toku realizacji
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Zamówienia. 


