
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie na rzecz Teatru Narodowego usług informatycznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-077

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: (22)69 20 884

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@narodowy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018757/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-17 10:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00017572/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1) Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia – 300 000,00 pln.2)
Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech usług odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł netto
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rocznie każda – świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy. 3) Wykonawca
wymaga wskazania:a) Kierownika zespołu, jako osobę upoważnioną do kontaktów z
Zamawiającym. Kierownik zespołu powinien posiadać wyższe wykształcenie informatyczne. b)
Osób bezpośrednio wykonujących czynności w siedzibie Zamawiającego. 4) 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.5) 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.

Po zmianie: 
1) Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia – 300 000,00 pln.2)
Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech usług odpowiadających swoim rodzajem
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 120 000 zł netto
rocznie każda – świadczonych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy. 3) Wykonawca
wymaga wskazania:a) Kierownika zespołu, jako osobę upoważnioną do kontaktów z
Zamawiającym. Kierownik zespołu powinien posiadać wyższe wykształcenie informatyczne. b)
Osób bezpośrednio wykonujących czynności w siedzibie Zamawiającego. 4) 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.5) 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.
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