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Ogłoszenie nr 540033622-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 514285-N-2020 

Data: 19/02/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Teatr Narodowy, Krajowy numer identyfikacyjny 01305731700000, ul. Plac Teatralny  3, 00-077 

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 692 06 09, e-mail

MPoluszczyk@narodowy.pl, WHulewicz@narodowy.pl, faks 22 692 07 41. 

Adres strony internetowej (url): www.narodowy.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III. 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1. Zamawiający

wymaga wykazania minimum trzech usług odpowiadających swoim rodzajem usługom

stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł netto rocznie każda –

świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy. 2. Wykonawca wskaże: a)

Kierownika zespołu, jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym. Kierownik

zespołu musi posiadać wyższe wykształcenie informatyczne. b) Osoby bezpośrednio wykonujące

w siedzibie Zamawiającego czynności z uwzględnieniem zapisów pkt 3.2 SIWZ. 3. Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) doświadczenie w zakresie nadzorowania systemu

informatycznego o podobnej złożoności co system informatyczny Zamawiającego, b)

doświadczenie w pomocy bezpośredniej użytkownikom (helpdesk) w środowisku minimum 50
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użytkowników, 6.3.4 Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje zawodowe osób wchodzących w

skład zespołu wyznaczonych do realizacji zamówienia udokumentowane były certyfikatami dla

rozwiązań i urządzeń stanowiących wyposażenie Teatru, w tym: a) kwalifikacje MCSE, b)

kwalifikacje MCSA, c) kwalifikacje Brocade BCFA, d) kwalifikacje NSE 4 Security

Professional. 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.

Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech usług odpowiadających swoim rodzajem

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł netto

rocznie każda – świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy. 2. Wykonawca

wskaże: a) Kierownika zespołu, jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym.

Kierownik zespołu musi posiadać wyższe wykształcenie informatyczne. b) Osoby bezpośrednio

wykonujące w siedzibie Zamawiającego czynności z uwzględnieniem zapisów pkt 3.2 SIWZ. 3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: a) doświadczenie w zakresie nadzorowania

systemu informatycznego o podobnej złożoności co system informatyczny Zamawiającego, b)

doświadczenie w pomocy bezpośredniej użytkownikom (helpdesk) w środowisku minimum 50

użytkowników, 6.3.4 Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje zawodowe osób wchodzących w

skład zespołu wyznaczonych do realizacji zamówienia udokumentowane były certyfikatami dla

rozwiązań i urządzeń stanowiących wyposażenie Teatru, w tym: a) kwalifikacje MCSE, b)

kwalifikacje MCSA, c) kwalifikacje Brocade BCFA, d) kwalifikacje NSE 4 Security

Professional. 


