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Poznań, dnia 10 marca 2020 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000372186, NIP: 9721222511, www.gjw.pl, e-mail: wcwi@gjw.com.pl 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Świadczenie usług administrowania i  wsparcia infrastruktury 

teleinformatycznej  oraz sprzętu i  systemów multimedialnych w obiektach  

Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycj i  Sp.  z  o.o.”  

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/02 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób 

następujący: 

1. W Dziale VIII Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zmienia się 

pkt. 1.4., który otrzymuje brzmienie: 

„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)  
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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 Zamówienia.” 

2. Zmienia się brzmienie Załącznika nr 1 – Wymagania związane ze świadczeniem usług 

administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i systemów 

multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. do 

części III Opis Przedmiotu Zamówienia, , którego nowe brzmienie stanowić będzie załącznik nr 1 

do niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyszczególniony w 

odrębnym pliku pdf. pn. Załącznik nr 1_Opis_wymagan_10032020. 

 

3. Zmienia się brzmienie Części II do IDW - Wzór umowy: 

a) §1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie:  

a. świadczenie usług administrowania infrastrukturą teleinformatyczną znajdującą się w 

budynkach biurowych należących do Zamawiającego, położonych w Poznaniu, ul. 28 

Czerwca 1956 r. nr 398A, 398B (Trafohouse), 400, 404 i 406 oraz w budynkach 

usługowo-biurowych przy ul. Za Bramką nr 1 i ul. Piastowskiej 71; 

b. świadczenie usług serwisowych, administrowanie siecią teleinformatyczną i logiczną 

oraz administrowanie i zarządzanie pozostałym sprzętem informatycznym 

Zamawiającego;  

c. świadczenie usług serwisowych i administracyjnych związanych z użytkowaniem 

wewnętrznych i zewnętrznych struktur wirtualnych oraz zewnętrznych serwerów, na 

których utrzymywane są dane Zamawiającego; 

d. administracja siecią central telekomunikacyjnych systemu Unify Hipath 4000 v7.0, 

OpenScape Business X5 v.2- 2 szt.” 

 

b) w §2 po ust. 11 dodaje się ust. 12-13 w brzmieniu: 

„12. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił min. jednego pracownika serwisu 

technicznego – obecność osobista min. 12 h/tydzień, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy 

wyżej wskazany czas nie będzie zapewniać wykonania przez Wykonawcę wskazanych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia i w Umowie obowiązków, Wykonawca będzie wykonywać czynności 

również w wyższym wymiarze czasowym niż wynikający z ww. warunków – w sposób i w czasie 

zapewniającym wykonanie wszystkich umownych obowiązków Wykonawcy. Niewykorzystane 

w danym miesiącu godziny pracy personelu technicznego przysługujące Zamawiającemu w 

ramach tzw. miesięcznego pakietu godzinowego, automatycznie przechodzą na kolejne dni. 

13. Do faktury VAT za każdy miesiąc wykonywania Umowy Wykonawca dołącza protokół, 

zawierający zestawienie faktycznie wykonanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym 

wskazujący wykonanie obowiązku o którym mowa w ust. 12. W przypadku naruszenia 
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niniejszego postanowienia Wykonawca uiści na żądanie Zamawiającego karę umowną w 

wysokości 200,00 (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu ww. 

obowiązku.” 

 

c) w §4 zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: 

„4. Zmiana wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i nastąpi poprzez przedłożenie 

Zamawiającemu stosownego wniosku w formie pisemnej wraz z danymi innych osób na co 

najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowaną zmianą. W każdym przypadku nowo 

wyznaczone osoby muszą spełniać wymagania określone w ust. 1. Zmiana osób jest 

dopuszczalna, pod warunkiem uprzedniej akceptacji w formie pisemnej oraz pod warunkiem, 

że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i uprawnienia, które nie są 

gorsze niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty i wymaganiach 

określonych w SIWZ. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca uiści na 

żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

za każde z naruszeń z osobna. W przypadku dwukrotnego naruszenia obowiązku, o którym 

mowa w ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem 

natychmiastowym na podstawie §17 ust. 1 pkt. 3 llit. b poniżej.” 

 

d) §4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 

dwóch dni od dnia zawarcia Umowy, certyfikatów wskazanych w dziale VIII Warunki udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pkt. 1.4. IDW dla osób wskazanych przez 

Wykonawcę w Wykazie osób. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Wykonawca 

uiści na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 (słownie: dwieście złotych) 

za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu ww. obowiązku.” 

 

4. Zamawiający załącza na stronie internetowej tekst jednolity Części II do IDW - Wzór umowy, 

wyszczególniony w odrębnym pliku pdf pn. WCWI_WZÓR UMOWY – Część nr II do 

SIWZ_Obsługa informatyczna_10032020 

UWAGA: Zmiany zostały oznaczone przez Zamawiającego na czerwono. 

 

UWAGA: 

W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania 

ofert. 

 

Wobec powyższego zgodnie z Działem XIX Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Pełnomocnik 

Zmawiającego wskazuje, że ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych 

Spółka Partnerska 

ul. Szelągowska 27 

61-626 Poznań 

III piętro 

w nieprzekraczalnym terminie:  

do dnia   20-03-2020 r.  do godz.   13:00 
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Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) oraz 

dodatkowo w drugiej kopercie zabezpieczającej. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  

„Świadczenie usług administrowania i wsparcia infrastruktury teleinformatycznej oraz sprzętu i 

systemów multimedialnych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o” 

nie otwierać przed dniem: 20-03-2020 r. godz. 13.05” 

 

5. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści 

składanej oferty. 
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