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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

Oficjalna nazwa: Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Krajowy numer identyfikacyjny: 386651770
Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 40B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Jastrzębska
E-mail: zamowienia@pkdp.gov.pl 
Tel.:  +48 226996050
Faks:  +48 226996049
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/pkdp

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa standardowego oprogramowania komputerowego wraz z usługą subskrypcji, wdrożenia, modyfikacji, 
rozwoju i wsparcia powdrożeniowego - na okres 36 miesięcy
Numer referencyjny: ZP/5/2020

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa standardowego hostowanego oprogramowania komputerowego 
Microsoft 365 E5 lub hostowanego oprogramowania równoważnego wraz z usługą subskrypcji dla 45 
użytkowników na okres 36 miesięcy, a także usługa wdrożenia oprogramowania, modyfikacji i rozwoju 
oprogramowania oraz wsparcia technicznego powdrożeniowego przez okres subskrypcji. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia i kryteria równoważności, tj. wymagania minimalne oprogramowania, opisano w SIWZ. 
Dostawa oprogramowania, zgodnie z przedmiotem Umowy, nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia Umowy (termin realizacji dostawy stanowi kryterium oceny ofert, w przypadku zaoferowania krótszego 
terminu dostawy jest on wiążący dla Wykonawcy). Wdrożenie oprogramowania do 60 dni od dnia zawarcia 
umowy, etapami. Modyfikacje,rozwój i wsparcie powdrożeniowe w wymiarze do 150 godzin rocznie przez okres 
subskrypcji. CPV:48000000-8,48517000-5,72250000-2,72260000-5,72268000-1,72263000-6,72267000-4
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0053q2a
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-150401
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2020

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: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w dniach: 36
Powinno być:
Okres w miesiącach: 36
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji:
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zamówienia opcjonalnego na warunkach opisanych w SIWZ. 
Opcja obejmuje dostawę w okresie umowy dodatkowych maksymalnie 20 subskrypcji oprogramowania 
Microsoft 365 E5 lub oferowanego oprogramowania równoważnego. Dostawa subskrypcji w ramach opcji 
nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (termin dostawy dotyczy zamówienia 
podstawowego i opcjonalnego i podlega ocenie wg kryterium oceny ofert- w przypadku zaoferowania krótszego 
terminu dostawy jest on wiążący dla Wykonawcy)
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość realizacji zamówienia opcjonalnego na warunkach opisanych w SIWZ. 
Opcja obejmuje dostawę w okresie umowy dodatkowych maksymalnie 20 subskrypcji oprogramowania 
Microsoft 365 E5 lub oferowanego oprogramowania równoważnego na okres 36 miesięcy. Dostawa subskrypcji 
w ramach opcji nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zlecenia zamówienia opcjonalnego 
Wykonawcy (termin realizacji dostawy stanowi kryterium oceny ofert, w przypadku zaoferowania przez 
Wykonawcę krótszego terminu dostawy w ramach zamówienia podstawowego, termin ten jest wiążący dla 
Wykonawcy także dla zamówień opcjonalnych)
Numer sekcji: II.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy:
Zamiast:
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Zgodnie z SIWZ.1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trakcie 
realizacji umowy możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy:
a) terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego;
b) ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności 
powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) zmiany miejsca świadczenia usług, w przypadku zmiany adresu lokalizacji Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
Powinno być:
Zgodnie z SIWZ. 1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trakcie 
realizacji umowy możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian postanowień umowy:
a) terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego;
b) ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności w przypadku powstania okoliczności 
powodujących, że wykonanie tego zakresu nie leży w interesie publicznym oraz w przypadku wystąpienia 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) zmiany miejsca świadczenia usług, w przypadku zmiany adresu lokalizacji Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a)stawki podatku od towarów i usług,
b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Wykonawca musi wykazać Zamawiającemu, że zmiany określone w ust. 2 niniejszego paragrafu będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a 
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. b-d niniejszego paragrafu skutkujących zmianą 
kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia 
wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej strony z pisemnym wnioskiem 
w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek należy złożyć wraz z niezbędnymi 
dokumentami (w tym wyliczeniem kosztów tych zmian) oraz uzasadnieniem przedstawiającym wpływ zmian na 
koszty wykonania przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego do wysokości aktualnie 
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obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publiczno-prawnych od 
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
7. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 lit. c-d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonania umowy przez Wykonawcę, jaki będzie zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 
wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego.
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w 
ust. 2 niniejszego paragrafu.
9. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 25.11.2020 r. o godz. 11:00 w nowej 
siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego.
Powinno być:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 27.11.2020 r. o godz. 11:00 w nowej 
siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/11/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


