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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108513-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi wdrażania oprogramowania
2019/S 047-108513

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 044-100569)

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

Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
20-109
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Krajewski
Tel.:  +48 814663010
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Rozszerzenie wdrożenia posiadanych przez Zamawiającego modułów systemu KSAT2000i w jednostkach
oświatowych Gminy Lublin oraz konfiguracja usług sieciowych na szynie ESB Zamawiającego.
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.149.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72263000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuję: 1. analiza przedwdrożeniowa – w terminie do 90 dni od zawarcia umowy 2.
instruktaże i wdrożenia stanowiskowe - w terminie od 1.10.2019 r. do 30.11.2019 r. 3. konfiguracja usług
sieciowych oraz przekazanie pełnej dokumentacji do tych usług – w terminie do 60 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiającego dostępu do szyny ESB oraz kontrolek API do szyny ESB wraz z
dokumentacją. Zamawiający przekaże Wykonawcy dostęp do szyny ESB oraz kontrolek API do szyny ESB

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:100569-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu


Dz.U./S S47
07/03/2019
108513-2019-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 3

07/03/2019 S47
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 3

wraz z dokumentacją w terminie do 1.10.2019 r. 4. uruchomienie mechanizmu pojedynczego logowania SSO -
w terminie ustalonym podczas analizy przedwdrożeniowej 5. uruchomienie produkcyjne systemu w jednostkach
– w terminie do 1.1.2020 r. a) pełna konfiguracja systemu dla Jednostek Samodzielnych, b) uzupełnienie
konfiguracji systemu dla Jednostek Obsługujących i Jednostek Obsługiwanych c) nadanie użytkownikom z
Jednostek Samodzielnych uprawnień niezbędnych do pracy w systemie na podstawie otrzymanej (...)

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

04/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 044-100569

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Składanie odwołań
Zamiast:
8.1.5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami (...)
Powinno być:
8.1.5. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.1.6. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.1.7. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445).
8.1.8. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczenie
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
8.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów:
8.2.1. - o których mowa w pkt 8.1.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
8.2.2. o których mowa w pkt 8.1.4 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
8.2.3. o których mowa w pkt 8.1.5 – 8.1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
8.3. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2.1 - 8.2.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.2.3, powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
8.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.2., zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.3. stosuje się. 8.5. Wykonawca mający siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.1.1, składa dokument, o którym mowa
w pkt 8.2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.3 stosuje się.
9. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 6,
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 8.1.1 - 8.1.7.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


