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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polska
Tel.:  +48 178670137
E-mail: przetargi@swilcza.com.pl 
Faks:  +48 178670157
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.swilcza.i-gmina.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i
dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”
Numer referencyjny: RGI.271.13.2017

II.1.2) Główny kod CPV
72263000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Wdrożenie e-usług oraz usługi i dostawy towarzyszące w ramach projektu „Podniesienie efektywności i
dostępności e-usług w zakresie zarządzania oświatą w Gminie Świlcza”

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

17/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Swilcza
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-124470
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 175-357993
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/09/2017

Sekcja VII: Zmiany

mailto:przetargi@swilcza.com.pl
http://www.swilcza.i-gmina.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:357993-2017:TEXT:PL:HTML
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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: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz ikrótki
opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
6.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej
1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie), wykonał należycie:
a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie licencji, które obejmowało co najmniej: dostawę
licencji szyny danych ESB, dostawę licencji portalu e-usług z interfejsami API i modułem e-płatności,
dostawę licencji e-dziennika z interfejsami API i modułem modułem e-płatności na łączną kwotę co najmniej 100
000,00zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na wdrożeniu systemów dziedzinowych obejmujących co
najmniej zintegrowane moduły: finansowo-księgowy, elektronicznego obiegu dokumentów i moduły front-office
umożliwiające realizację usług publicznych przez Internet.
UWAGA: 1) Wykonawca składający ofertę może wykazać spełnienie warunku wykazując jedno zamówienie
spełniające łącznie wymogi wskazane w pkt a, b i c. Wykonawca może także wykazać spełnienie warunku
wykazując trzy zamówienia obejmujące odrębnie wymogi wskazane w pkt a, b i c. 2) Wartości podane w
dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu
NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
2) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
skład którego wejdą:
a) min. 1 osoba do roli Kierownika Projektu, która posiada min. 5 letnie doświadczenie potwierdzone
udziałem na stanowisku Kierownika Projektu w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez
Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie
i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
brutto(słownie: sto tysięcy złotych),
b) min. 1 osoba, do roli Architekta Systemu IT, która posiada min 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
projektowania architektury systemów informatycznych potwierdzone udziałem na stanowisku Architekta
Systemu IT w min. 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym
zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie
e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),
c) min. 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, która posiada min. 5 letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie administrowania systemem informatycznym potwierdzone udziałem na stanowisku
Administratora Technicznego w min. 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego)projekcie
informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu
wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy
złotych),
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d) min. 3 osoby z przewidziane do roli programisty w tym min. 1 osoba z certyfikowanym szkoleniem z zakresu
platformy aplikacji mobilnych,
e) zespół szkoleniowy co najmniej 3 osoby prowadzące szkolenia, które posiadają min. 5 letni staż pracy jako
szkoleniowiec z zakresu IT oraz doświadczenie w zespole projektowym wdrażającym system e-dziennika.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.
Powinno być:
6.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej
1) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym
okresie), wykonał należycie:
a) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż
300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych),
b) co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie licencji, które obejmowało co najmniej: dostawę
licencji szyny danych ESB, dostawę licencji portalu e-usług z interfejsami API i modułem e-płatności, dostawę
licencji e-dziennika z interfejsami API i modułem modułem e-płatności na łączną kwotę co najmniej 100 000,00
zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),
UWAGA: 1) Wykonawca składający ofertę może wykazać spełnienie warunku wykazując jedno zamówienie
spełniające łącznie wymogi wskazane w pkt a i b. Wykonawca może także wykazać spełnienie warunku
wykazując trzy zamówienia obejmujące odrębnie wymogi wskazane w pkt a i b. 2) Wartości podane w
dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu
NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
2) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
skład którego wejdą:
a) min. 1 osoba do roli Kierownika Projektu, która posiada min. 5 letnie doświadczenie potwierdzone
udziałem na stanowisku Kierownika Projektu w przynajmniej 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez
Zamawiającego) projekcie informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie
i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł
brutto(słownie: sto tysięcy złotych),
b) min. 1 osoba, do roli Architekta Systemu IT, która posiada min 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
projektowania architektury systemów informatycznych potwierdzone udziałem na stanowisku Architekta
Systemu IT w min. 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego) projekcie informatycznym
zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu wspomagającego świadczenie
e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych),
c) min. 1 osoba, przewidziana do roli Administratora Technicznego, która posiada min. 5 letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie administrowania systemem informatycznym potwierdzone udziałem na stanowisku
Administratora Technicznego w min. 1 zakończonym sukcesem (tj. odebranym przez Zamawiającego)projekcie
informatycznym zrealizowanym przez Wykonawcę polegającym na dostawie i wdrożeniu systemu
wspomagającego świadczenie e-usług o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy
złotych),
d) min. 3 osoby z przewidziane do roli programisty w tym min. 1 osoba z certyfikowanym szkoleniem z zakresu
platformy aplikacji mobilnych,
e) zespół szkoleniowy co najmniej 3 osoby prowadzące szkolenia, które posiadają min. 5 letni staż pracy jako
szkoleniowiec z zakresu IT oraz doświadczenie w zespole projektowym wdrażającym system e-dziennika.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


