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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305
ul. Marsa 80
Warszawa
04-520
Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa Nr 2305
Tel.:  +48 261895026
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz z ich integracją z eksploatowanym systemem oraz usługą wsparcia
technicznego
Numer referencyjny: ZP-80/2019

II.1.2) Główny kod CPV
32531000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz z ich integracją z eksploatowanym systemem oraz usługą wsparcia
technicznego w podziale na dwa zadania:
Zadanie nr 1 - dostawa terminali satelitarnych VSAT wraz ze wsparciem technicznym.
Zadanie nr 2 - dostawa zestawów taktycznych polowych urządzeń sieciowych SWAP.

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: JW2305
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-128573
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 181-440376

mailto:2305.zamowienia@ron.mil.pl
http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440376-2019:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/09/2019

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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca złoży:
Zadanie nr 1:
a) pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ);
b) wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
odpowiedzialnych za integrację dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz wykonujących wsparcia
technicznego. Wykonawca ma wykazać co najmniej 1 osobę posiadającą nw. certyfikaty oraz doświadczenie w
nw. zakresie:
— certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SKYWAN 7000 Network Designer,
— certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SKYWAN 7000 – Network Operator,
— certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SKYWAN 7000 Station Commissioner,
— certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SKYWAN 5G Network Operator,
— certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SKYWAN 5G Station Commissioner,
— doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających modemy sieci SkyWAN 7.X system zarządzania
SkyNMS 3.X, zdobyte poprzez świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku, zdobyte w
czasie nie dłuższym niż 5 lata od chwili złożenia oferty,
— doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających modemy sieci SkyWAN 5G system zarządzania
SkyNMS 1.4/1.5, zdobyte poprzez świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku, zdobyte
w czasie nie dłuższym niż 5 lata od chwili złożenia oferty,
— doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających urządzenia i oprogramowanie sieci LAN/WAN
w szczególności: Cisco router i przełączniki, ASA 55xx, sieci telefonii IP opartej o CUCME, zdobyte poprzez
świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku, zdobyte w czasie nie dłuższym niż 5 lata
od chwili złożenia oferty,
— doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających urządzenia VC w tym: Tandberg / Cisco TMS,
VCS oraz terminale VC, zdobyte poprzez świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku,
zdobyte w czasie nie dłuższym niż 5 lata od chwili złożenia oferty;
c) wykaz dostaw (załącznik nr 4.1. do SIWZ) na co najmniej 1 dostawę terminali satelitarnych VSAT, którą
wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych i 00/100);
Zadanie nr 2:
a) pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ);
b) wykaz dostaw (załącznik nr 4.2. do SIWZ) na co najmniej 1 dostawę taktycznych urządzeń sieciowych
SWAP-C spełniających normy obronne lub wojskowe dla tego rodzaju urządzeń np. MIL-STD-810, którą
wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden
milion złotych i 00/100).
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Ponadto wykonawca dostarczy na wezwanie dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Przez 1 dostawę należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie zamówienia na podstawie 1 umowy.
Powinno być:
Zamawiający uzna, iż warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży:
ZADANIE NR 1:
a)pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ);
b)wykaz osób (załącznik nr 3 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych
za integrację dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia oraz wykonujących wsparcia technicznego.
Wykonawca ma wykazać co najmniej jedną osobę posiadającą nw. certyfikaty oraz doświadczenie w nw.
zakresie:
•certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Station Commissioner - SKYWAN 7000 Series;
•certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SkyWAN 7000 Network Operator;
•certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu Expert SkyWAN 7000 Network Designer;
•certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu CCNP –Cisco Certyficate NetWork Profesional Routing and
Switching;
•doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających modemy VSAT SkyWAN 7.X system zarzadzania
SkyNMS 3.X, zdobyte poprzez świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku, zdobyte w
czasie nie dłuższym niż 5 lata od chwili złożenia oferty;
•doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających urządzenia i oprogramowanie sieci LAN/WAN w
szczególności: Cisco CSACS, ASA 55xx, ISR G1 i G2 wraz z funkcjami CME, zdobyte poprzez świadczenie
usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku, zdobyte w czasie nie dłuższym niż 5 lata od chwili
złożenia oferty;
•doświadczenie w administrowaniu systemów zawierających urządzenia VC w tym: Tandberg/Cisco TMS,
VCS oraz terminale VC, zdobyte poprzez świadczenie usługi wsparcia technicznego w okresie minimum roku,
zdobyte w czasie nie dłuższym niż 5 lata od chwili złożenia oferty.
c)wykaz dostaw (załącznik nr 4.1. do SIWZ) na co najmniej jedną dostawę terminali satelitarnych VSAT, którą
Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć
milionów złotych i 00/100).
ZADANIE NR 2:
a)pisemne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ);
b)wykaz dostaw (załącznik nr 4.2. do SIWZ) na co najmniej jedną dostawę taktycznych urządzeń sieciowych,
którą Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden
milion złotych i 00/100).
Ponadto Wykonawca dostarczy na wezwanie dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
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uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Przez jedną dostawę należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie zamówienia na podstawie jednej umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: I, II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: I, II
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 18/12/2019
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


