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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132366-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi wdrażania oprogramowania
2019/S 057-132366

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
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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:

19/03/2019

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(...) 2. Wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie co najmniej 2 usług, z których każde spełnia wszystkie
niżej wymienione warunki:
a) usługa była realizowana dla jednostek samorządu terytorialnego zatrudniających min. 300 osób,
b) usługa miało wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),
przy czym wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury technicznej,
c) przedmiotem usługi było wdrożenie lub dostawa i wdrożenie lub utrzymanie oprogramowania tworzącego
zintegrowany system informatyczny,
d) usługa w zakresie systemu informatycznego musiała obejmować każdy z n/w obszarów: finanse i
księgowość, ewidencji środków trwałych, planowanie i budżetowanie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
(...) 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej 2
usług, z których każda spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
a) usługa była realizowana dla jednostek samorządu terytorialnego zatrudniających min. 300 osób,
b) usługa miała wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),
przy czym wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury technicznej,
c) przedmiotem usługi było wdrożenie lub dostawa i wdrożenie lub utrzymanie oprogramowania tworzącego
zintegrowany system informatyczny,
d) usługa w zakresie systemu informatycznego musiała obejmować każdy z n/w obszarów: finanse i
księgowość, ewidencji środków trwałych, planowanie i budżetowanie.
Oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
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wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
(...) 2. Wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie co najmniej 2 usług, z których każde spełnia wszystkie
niżej wymienione warunki:
a) usługa była realizowana dla jednostek samorządu terytorialnego zatrudniających min. 300 osób,
b) usługa miało wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),
przy czym wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury technicznej; Zmawiający dopuszcza, aby
usługa została wykonana w ramach kilku umów zawartych z tą samą jednostką, realizowanych równolegle lub
następujących po sobie, których łączna wartość wynosi co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto,
c) przedmiotem usługi było wdrożenie lub dostawa i wdrożenie lub utrzymanie oprogramowania tworzącego
zintegrowany system informatyczny,
d) usługa w zakresie systemu informatycznego musiała obejmować każdy z n/w obszarów: finanse i
księgowość, ewidencji środków trwałych, planowanie i budżetowanie.
Uwaga! W przypadku gdy zrealizowana przez Wykonawcę usługa spełnia jednocześnie wymagania postawione
w punktach 1 i 2, może stanowić potwierdzenie spełnienia obu warunków udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
(...) 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie co najmniej 2
usług, z których każda spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
a) usługa była realizowana dla jednostek samorządu terytorialnego zatrudniających min. 300 osób,
b) usługa miała wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (dla usług rozliczanych w innych walutach niż PLN
równowartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto według średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy),
przy czym wartość ta nie obejmowała dostarczonej infrastruktury technicznej; Zamawiający dopuszcza, aby
usługa została wykonana w ramach kilku umów zawartych z tą samą jednostką, realizowanych równolegle lub
następujących po sobie, których łączna wartość wynosi co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto,
c) przedmiotem usługi było wdrożenie lub dostawa i wdrożenie lub utrzymanie oprogramowania tworzącego
zintegrowany system informatyczny,
d) usługa w zakresie systemu informatycznego musiała obejmować każdy z n/w obszarów: finanse i
księgowość, ewidencji środków trwałych, planowanie i budżetowanie,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


