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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387944-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2020/S 159-387944

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 140-344093)

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

Oficjalna nazwa: Politechnika Świętokrzyska
Krajowy numer identyfikacyjny: 657-000-97-74
Adres pocztowy: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 25-314
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Nietrzpiel
E-mail: dzp@tu.kielce.pl 
Tel.:  +48 413424140
Faks:  +48 413424270
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.tu.kielce.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu do systemów informatycznych dla 
Politechniki Świętokrzyskiej w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17
Numer referencyjny: ATZ-381-48/2020

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 systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu 
do systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 140-344093

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu 
do systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w 
częściach. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza 
wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego oprogramowania. Dopuszcza się 
składanie ofert na oprogramowanie innych producentów (oprogramowanie równoważne), jednak o parametrach 
techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników 
musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w 
niniejszym opisie. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
— dostarczenia systemu i przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności na wirtualne urządzenie oraz 
zapewni dostarczenie niezbędnych licencji do prawidłowego działania systemu,
— opracowania projekt wdrożeniowego obejmującego instalację, konfigurację systemu i integrację z systemami 
obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego,
— uruchomienia i dokonania konfiguracji wszystkich urządzeń i oprogramowania w oparciu o założenia projektu 
wdrożeniowego oraz wykona dokumentację powykonawczą,
— przeszkolenia 5 pracowników Zamawiającego z zakresu funkcjonowania systemu w siedzibie 
Zamawiającego,
— administrowania dostarczonego systemu,
— zapewnienie gwarancji wraz ze wsparciem technicznym na minimum 24 miesiące.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do monitoringu, rejestracji i analizy zdalnych sesji dostępu 
do systemów informatycznych dla Politechniki Świętokrzyskie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w 
częściach. Ilekroć opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do marek konkretnych producentów oznacza 
wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianego oprogramowania. Dopuszcza się 
składanie ofert na oprogramowanie innych producentów (oprogramowanie równoważne), jednak o parametrach 
techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiących dokładne odpowiedniki produktów 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto współpraca techniczna oferowanych odpowiedników 
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musi być bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie niższym niż współpraca produktów wymienionych w 
niniejszym opisie. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
— dostarczenia systemu i przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności na wirtualne urządzenie oraz 
zapewni dostarczenie niezbędnych licencji do prawidłowego działania systemu,
— opracowania projekt wdrożeniowego obejmującego instalację, konfigurację systemu i integrację z systemami 
obecnie funkcjonującymi u Zamawiającego,
— uruchomienia i dokonania konfiguracji wszystkich urządzeń i oprogramowania w oparciu o założenia projektu 
wdrożeniowego oraz wykona dokumentację powykonawczą,
— przeszkolenia 5 pracowników Zamawiającego z zakresu funkcjonowania systemu w siedzibie 
Zamawiającego, administrowania dostarczonego systemu,
— zapewnienie gwarancji wraz ze wsparciem technicznym na minimum 24 miesiące.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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