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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, utrzymanie oraz zapewnienie ciągłości działania infrastruktury w ramach projektów CAPAP,ZSIN Faza
II, K-GESUT
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.10.2017..IZ.CAPAP.ZSIN-FAZA II.K-GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
30200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wydajnego środowiska infrastrukturalnego na potrzeby świadczenia
oraz zapewnienia ciągłości działania e-usług dla obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej
realizowanych w ramach projektów CAPAP, ZSIN Faza II, K-GESUT w szczególności poprzez:
• Dostawę infrastruktury sprzętowej do środowiska SIG,
• Dostawę oprogramowania standardowego,
• Świadczenie usług utrzymania infrastruktury SIG

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

23/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-037777
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 057-106033

mailto:arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:106033-2017:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/03/2017

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: pkt.c specjalisty ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej
Zamiast:
specjalisty ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie
w zakresie instalacji, konfiguracji, strojenia, utrzymania i eksploatacji oprogramowania standardowego o
charakterze systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych, min.:
i. utrzymania infrastruktury opartej na rozwiązaniach typu serwery kasetowe Blade,
ii. utrzymania infrastruktury serwerowej w architekturze x86 i x64,
iii. rozwiązań wirtualizacyjnych takich jak VmWare ESX lub równoważnych,
iv. administracji systemami z rodziny Windows,
v. administracji systemami z rodziny Linux (minimum Red Hat, CentOS, Ubuntu, Oracle Enterprise Linux),
vi. zarządzania oprogramowaniem middleware ESB,
poparte udziałem w minimum dwóch projektach jako specjalista ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej, o łącznej
wartości co najmniej 500 000 PLN brutto;
Powinno być:
c. specjalisty ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej (co najmniej 2 osoby), posiadającego wiedzę i doświadczenie
w zakresie instalacji, konfiguracji, strojenia, utrzymania i eksploatacji oprogramowania standardowego o
charakterze systemów operacyjnych, maszyn wirtualnych, min.:
i. utrzymania infrastruktury opartej na rozwiązaniach typu serwery kasetowe Blade,
ii. utrzymania infrastruktury serwerowej w architekturze x86 i x64,
iii. rozwiązań wirtualizacyjnych takich jak VmWare ESX lub równoważnych,
iv. administracji systemami z rodziny Windows,
v. administracji systemami z rodziny Linux (minimum Red Hat, CentOS, Ubuntu, Oracle Enterprise Linux),
vi. zarządzania oprogramowaniem middleware ESB,
poparte udziałem w minimum dwóch projektach jako specjalista ds. serwerów i warstwy aplikacyjnej, o łącznej
wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
Zamawijacy dodaje :
d. specjalista ds. aplikacji typu GIS (co najmniej 3 osoby), posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie
projektowania, implementowania, wdrażania, administrowania i utrzymania aplikacji typu GIS poparte udziałem
w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. systemów typu GIS, o wartości co najmniej 1 500 000,00
PLN brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.d specjalisty ds. baz danych
Zamiast:
d. specjalisty ds. baz danych (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie
projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania
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oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne)
poparte udziałem, jako specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej
500 000 PLN brutto;
Powinno być:
e. specjalisty ds. baz danych (co najmniej 2 osoby), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie
projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania
oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne)
poparte udziałem, jako specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej
500 000,00 PLN brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.e specjalisty ds. pamięci masowych
Zamiast:
e. specjalisty ds. pamięci masowych (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie
instalacji, konfiguracji, utrzymania, eksploatacji warstwy storage, min.:
i. utrzymania infrastruktury storage opartej na macierzach dyskowych o dostępie blokowym,
ii. doświadczenie w administracji sieciami SAN opartymi na technologiach,
iii. utrzymania infrastruktury storage wykorzystującej sieciowe rozwiązania udostępniania danych (CIFS, NFS,
FTP),
poparte udziałem w roli specjalisty ds. pamięci masowych w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co
najmniej 500 000 PLN brutto;
Powinno być:
f. specjalisty ds. pamięci masowych (co najmniej 2 osoby), posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie
instalacji, konfiguracji, utrzymania, eksploatacji warstwy storage, min.:
i. utrzymania infrastruktury storage opartej na macierzach dyskowych o dostępie blokowym,
ii. doświadczenie w administracji sieciami SAN opartymi na technologiach,
iii. utrzymania infrastruktury storage wykorzystującej sieciowe rozwiązania udostępniania danych (CIFS, NFS,
FTP),
poparte udziałem w roli specjalisty ds. pamięci masowych w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.f specjalisty ds.sieci
Zamiast:
f.specjalisty ds.sieci(co najmniej 1 osoba),posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie utrzymania i
zarządzania infrastrukturą sieciową i spełniającego poniższe wymagania:i. doświadczenie w administracji
rozwiązaniami NLB,iidoświadczenie w administracji rozwiązaniami VPN,iii.doświadczenie w administracji
sieciami LAN opartymi o technologie Ethernet, VLAN,iv.doświadczenie w zarządzania urządzeniami typu
brama ogniowa,v.doświadczenie w zarządzaniu systemami o charakterystyce wielkości minimum 200
hostów i 3 sieci w podziale na 3 strefy bezpieczeństwavi.wiedzę z zakresu utrzymania punktów stykowych
z siecią Internet, w tym konfiguracji routerówvii. doświadczenie w implementacji technicznej zdefiniowanych
polityk bezpieczeństwa sieci,viii. wiedza z zakresu obsługi sprzętowych modułów bezpieczeństwa HSM,ix.
doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową, poparte udziałem jako specjalista ds. sieci w
minimum dwóch projektach o łącznej wartości co wartości co najmniej 500000,00
Powinno być:
g.specjalisty ds.sieci(co najmniej 2 osoby),posiadającego wiedzę i doświadczenie w zakresie utrzymania i
zarządzania infrastrukturą sieciową i spełniającego poniższe wymagania:i. doświadczenie w administracji
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rozwiązaniami NLB,iidoświadczenie w administracji rozwiązaniami VPN,iii.doświadczenie w administracji
sieciami LAN opartymi o technologie Ethernet, VLAN,iv.doświadczenie w zarządzania urządzeniami typu
brama ogniowa,v.doświadczenie w zarządzaniu systemami o charakterystyce wielkości minimum 200
hostów i 3 sieci w podziale na 3 strefy bezpieczeństwavi.wiedzę z zakresu utrzymania punktów stykowych
z siecią Internet, w tym konfiguracji routerówvii. doświadczenie w implementacji technicznej zdefiniowanych
polityk bezpieczeństwa sieci,viii. wiedza z zakresu obsługi sprzętowych modułów bezpieczeństwa HSM,ix.
doświadczenie w administrowaniu infrastrukturą sieciową, poparte udziałem jako specjalista ds. sieci w
minimum dwóch projektach o łącznej wartości co wartości co najmniej 500000,00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.g specjalisty ds. środowisk backupowych
Zamiast:
Cd.III.1.3. g. specjalisty ds. środowisk backupowych (co najmniej 1 osoba), posiadającego wiedzę i
doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, utrzymania i zarządzania środowiskami backupowymi poparte
udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. środowisk backupowych, o łącznej wartości co
najmniej 500 000
Powinno być:
Cd.III.1.3. h. specjalisty ds. środowisk backupowych (co najmniej 2 osoby), posiadającego wiedzę i
doświadczenie w zakresie instalacji, konfiguracji, utrzymania i zarządzania środowiskami backupowymi poparte
udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. środowisk backupowych, o łącznej wartości co
najmniej 500 000,00 PLN brutto;
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.h specjalisty ds. szyny usług
Zamiast:
Cd III 1.3. h. specjalisty ds. szyny usług (co najmniej 1 osoba) posiadającego doświadczenie w instalacji i
konfiguracji szyny usług poparte udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. szyny usług, o
łącznej wartości co najmniej 500 000 PLN brutto; i
Powinno być:
Cd III 1.3.i. specjalisty ds. szyny usług (co najmniej 2 osoby) posiadającego doświadczenie w instalacji i
konfiguracji szyny usług poparte udziałem w minimum dwóch projektach, jako specjalista ds. szyny usług, o
łącznej wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto;
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Powinno być:
Zamawijący dodaje:
j. specjalista ds. monitoringu infrastruktury (co najmniej 2 osoby), posiadający wiedzę i doświadczenie w
zakresie zarządzania i realizacji monitoringu infrastruktury, poparte udziałem w minimum dwóch projektach, jako
specjalista ds. monitoringu infrastruktury, o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto;
k. specjalista ds. bezpieczeństwa informacji (co najmniej 2 osoby), posiadający wykształcenie wyższe, wiedzę
i doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa teleinformatycznego i spełniający
poniższe wymagania:
i. doświadczenie w przynajmniej dwóch projektach informatycznych w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa
teleinformatycznego (lub równoważnej roli);
ii. doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu polityk bezpieczeństwa i systemów zarządzania
bezpieczeństwem informacji;
Numer sekcji: IV.2.7
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Zamiast:
Powinno być:
Zamawiajacy dodaje:
l. specjalista ds. architektury IT (co najmniej 2 osoby), posiadającą wykształcenie wyższe techniczne,
doświadczenie zawodowe w branży IT oraz spełniający poniższe wymagania:
i. udział w roli architekta w przynajmniej dwóch projektach IT gdzie wartość przynajmniej jednego z nich nie była
mniejsza niż 2 000 000 PLN brutto;
ii. posiadanie znajomości framework’u The Open Group Architecture Framework oraz wiedzę i doświadczenie z
zakresu projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania architekturą IT
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.i operatorów Service Desk
Zamiast:
i. operatorów Service Desk (co najmniej 3 osoby), podsiadających doświadczenie zawodowe w zakresie
realizowania działań związanych ze wsparciem użytkowników w ramach Service Desk, poparte udziałem jako
operator Service Desk w minimum dwóch projektach, w ramach których, w przynajmniej jednym z projektów
liczba użytkowników objęta wsparciem Service Desk przekraczała 500 użytkowników;
Powinno być:
m. operatorów Service Desk (co najmniej 3 osoby), podsiadających doświadczenie zawodowe w zakresie
realizowania działań związanych ze wsparciem użytkowników w ramach Service Desk, poparte udziałem jako
operator Service Desk w minimum dwóch projektach, w ramach których, w przynajmniej jednym z projektów
liczba użytkowników objęta wsparciem Service Desk przekraczała 500 użytkowników;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt.b
Zamiast:
Powinno być:
Zamawiający dodaje jako pkt.b
b. co najmniej 1 usługę o wartości minimum 1 500 000,00 PLN brutto, którego przedmiotem było
zaprojektowanie, implementacja, wdrożenie, administrowanie i utrzymanie aplikacji typu GIS (system
informatycznego obejmujący zarządzanie danymi przestrzennymi);

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


