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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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: Paweł Patyra
Tel.:  +48 814663016
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:
Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w
ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświa
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.154.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72212516

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zakres zamówienia obejmuje:
1. aplikacje wraz z wszelkim oprogramowaniem niezbędnym do wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania
Systemu;
2. e-usługi,
3. szynę ESB,
4. urządzenia równoważenia obciążenia aplikacji realizujące funkcję firewalli aplikacyjnych (Load Balancery).

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

24/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
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Logowanie jako klient TED eSender: umlublin
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-057589
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-192178
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/04/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
(...)
d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów
funkcjonalnych:
— planowanie cyklu budżetowego,
— analizy budżetowe,
— planowanie org...
Powinno być:
(...)
d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów
funkcjonalnych:
- planowanie cyklu budżetowego,
- analizy budżetowe,
- planowanie organizacji placówki,
- rekrutacja,
- kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- rozliczanie dotacji podręcznikowych,
- obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST,
- obsługa awansu zawodowego nauczycieli,
- obsługa wsparcia uczniów uzdolnionych, przyznawanie stypendiów,
- system internetowy,
- obsługa sekretariatu,
- dziennik,
- plan lekcji,
- kadry,
- płace,
- obsługa stołówki szkolnej i magazynu,
- e-biblioteka,
- wspomagania pracy przedszkola /bursy,
- wsparcie sprawozdawczości o stanie oświaty,
- obsługa informacji o zasobach,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192178-2019:TEXT:PL:HTML


3 / 6

- międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa pracowników oświaty,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- system obiegu spraw i dokumentów,
spełniające wszystkie poniższe wymagania:
- posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i
piśmie,
- posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w
realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),
- posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego
systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym,
do którego została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
(...)
- doświadczenie w projektowaniu architektury IT, polegające na udziale w realizacji minimum 1 projektu
obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w którym osoba była
odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT.
Powinno być:
(...)
- doświadczenie w projektowaniu architektury IT, polegające na udziale w realizacji minimum 1 projektu
obejmującego swym zakresem budowę architektury systemów informatycznych, w którym osoba była
odpowiedzialna za zaprojektowanie architektury IT.
c) Architekt Systemów - minimum jedna (1) osoba, posiadająca:
- wykształcenie wyższe,
- certyfikat w zakresie budowy i zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF 9.x na poziomie level 1&2
lub inny potwierdzający znajomość metod projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania
architekturą informacyjną organizacji w zakresie: cyklu rozwoju architektury korporacyjnej, pryncypiów
architektonicznych, zarządzania interesariuszami, wzorców architektonicznych, scenariuszy biznesowych,
analizy luki technologicznej, planowania migracji, wymagań interoperacyjności, zarządzania ryzykiem, oceny
zdolności organizacji do zmian,
- certyfikat potwierdzający znajomość jednej z poniższych kluczowych kompetencji technicznych, wydany
przez instytucję certyfikującą afiliowaną przez dostawcę rozwiązania: architektura SOA, budowa aplikacji
wielowarstwowych, budowa i utrzymanie relacyjnych baz danych,
- certyfikat w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Foundation lub certyfikat
nadawany przez International Project Management Association (IPMA) co najmniej na poziomie C, lub certyfikat
CPM, PMI, PMP,
- minimum 2-letnie, licząc w ciągu ostatnich trzech lat do dnia, w którym upływa termin składania ofert,
doświadczenie zawodowe w zakresie budowy i zarządzania architekturą systemu informatycznego, w tym
udział na stanowisku kierownika architekta systemu w co najmniej dwóch projektach,
d) Konsultanci Wdrożeniowi - minimum dwie (2) osoby dla każdego z niżej wymienionych obszarów
funkcjonalnych:
- planowanie cyklu budżetowego,
- analizy budżetowe,
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- planowanie organizacji placówki,
- rekrutacja,
- kontrola obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
- obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego,
- rozliczanie dotacji podręcznikowych,
- obsługa dotacji dla jednostek prowadzonych przez podmioty inne niż JST,
- obsługa awansu zawodowego nauczycieli,
- obsługa wsparcia uczniów uzdolnionych, przyznawanie stypendiów,
- system internetowy,
- obsługa sekretariatu,
- dziennik,
- plan lekcji,
- kadry,
- płace,
- obsługa stołówki szkolnej i magazynu,
- e-biblioteka,
- wspomagania pracy przedszkola /bursy,
- wsparcie sprawozdawczości o stanie oświaty,
- obsługa informacji o zasobach,
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
- poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
- międzyzakładowa kasa zapomogowo-pożyczkowa pracowników oświaty,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- system obiegu spraw i dokumentów,
spełniające wszystkie poniższe wymagania:
- posługiwanie się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i
piśmie,
- posiadanie minimum 3-letniego, licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert, doświadczenia w
realizacji projektów informatycznych (każdy konsultant),
- posiadanie doświadczenia w realizacji co najmniej 3 projektów dotyczących wdrożenia zintegrowanego
systemu informatycznego, w którym osoba pełniła rolę konsultanta wdrożeniowego w obszarze funkcjonalnym,
do którego została przypisana w tym przynajmniej jednego wdrożenia na kwotę brutto minimum 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
(...)
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Powinno być:
(...)
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
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9.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
10.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.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 3 ustawy:
11.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11.2.Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
11.3.Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
11.4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
11.5.Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 716)
11.6.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, 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;

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Ciąg dalszy z pkt VI.3):
11.7. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument
potwierdzający, 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.
11.8. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
12.1. o których mowa w pkt 11.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
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.
12.2. o których mowa w pkt 11.4 - składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
12.3. o których mowa w pkt 11.6 - 11.7 - 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.
13. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1-12.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.3, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
14.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 12, 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 13 stosuje się.
15.Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 9,
przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 11.1 - 11.7.
16.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 2 ustawy, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:
16.1.prezentacja oferowanego systemu, umożliwiająca przeprowadzenie testów funkcjonalnych w środowisku
testowym Zamawiającego, w formie gotowych, preinstalowanych maszyn wirtualnych - szczegółowe wymagania
dotyczące prezentacji zostały opisane w załączniku nr 6.


