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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467334-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 192-467334

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 126-308666)

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

Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan
Tel.:  +48 598405364
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Faks:  +48 598405380
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo-dydaktycznego obsługi
studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku
Numer referencyjny: ZP/777/2019

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu
dziekanatowo-dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego
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sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu w ramach realizowanego projektu
„Zintegrowany program uczelni - jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy
szkół wyższych.
Przedmiot zam. obejmuje: zakup, dostawę i instalację sprzętu IT wraz z osprzętem, wdrożenie systemu,
szkolenie użytkowników systemu oraz wsparcie techniczne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz
zał. nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis sprzętu IT i oprogramowania.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych
00/100).

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

01/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-308666

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określ. przez zamawiającego w
opisie przedmiotu zam.: cert. CE lub deklaracja zgodności CE (dot. sprzętu, który podlega oznakowaniu
CE) wystawiona przez producenta, na oferowany przedmiot, potwierdzająca, że dostarczane produkty
odp.określonym normom lub spec. tech. Wykonawca może, złożyć równoważny dokument wystawiony przez
podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Szczegółowe inf. o dok. zawiera rozdz. V SIWZ.
Powinno być:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w
opisie przedmiotu zamówienia:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany, w terminie nie krótszym niż 10 dni,
do złożenia formularza oferowanego sprzętu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - dokument ma umożliwić
dokonanie oceny zgodności oferty z wymaganiami zamawiającego; opis winien zostać przygotowany ze
szczegółowością i wg zakresu informacji określonego w załączniku nr 3 / Forma dokumentu: oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zobowiązań odnoszących się do gwarancji zawarto we wzorze
umowy - załącznik nr 6 do SIWZ
Powinno być:
Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zobowiązań odnoszących się do gwarancji zawarto we wzorze
umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
5.1. Zamawiający informuje, że dostawcą eksploatowanego systemu informatycznego HMS Solution
stanowiącego przedmiot zamówienia jest Kala Soft Sp. z o.o z Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu
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zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 3 do SIWZ zawierają
informacje dotyczące szczegółowego opis sprzętu IT i oprogramowania zakresie integracji z systemem
Kadrowo-Płacowym HMS Solution:
1. specyfikacja interfejsu i protokołu wymiany danych;
2. struktury danych;
3. inne, niezbędne do wyceny informacje techniczne
dla zasilania systemu wdrażanego przez Wykonawcę niezbędnymi danymi służbowymi:
pracowników Zamawiającego;
stanowisk nauczycieli akademickich z wymiarem zatrudnienia i pensum dydaktycznego oraz nieobecności;
oraz zasilania systemu HMS Solution przez wdrażany systemu niezbędnymi danymi służbowymi:
— godzin ponadwymiarowych,
— kwot wypłat,
— liczby godzin zleconych na podstawie umów zleceń,
— kwot wypłat z tytułu godzin zleconych na podstawie umów zleceń.
Wykonawcy mogą się zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w tym w zakresie wskazanym w pkt 5.1 - w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5.2. Zamawiający informuje, że dostawcą eksploatowanych systemów informatycznych realizujących:
zarządzanie pobieraniem kluczy w Domu Studenckim oraz obsługę Elektronicznej Legitymacji Studenckiej –
jest Firma OPTeam S.A. Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, POLSKA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznik nr 3 do SIWZ zawierają informacje
dotyczące integracji z ww. systemami:
1) specyfikacja interfejsu i protokołu wymiany danych;
2) struktury danych;
3) inne, niezbędne do wyceny informacje techniczne
dla zasilania systemu wdrażanego przez Wykonawcę niezbędnymi danymi służbowymi studentów.
Wykonawcy mogą się zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w tym w zakresie wskazanym w pkt 5.2. - w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ.
Zmiany umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji określonej w paragrafie 13 umowy ust. 4 i 5.
Powinno być:
1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2 i wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany do umowy muszą być dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w
następującym zakresie:
1) ceny, na skutek:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność
zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała;
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b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części dostaw w efekcie okoliczności, których nie można
było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw
niezrealizowanych;
— o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających z tych
okoliczności będą dokonane;
2) systemu, licencji/oprogramowania zaoferowanych przez Wykonawcę w przypadku ich wycofania z dystrybucji
i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany, za cenę taką, jak ustalona w umowie;
3) terminu realizacji przedmiotu zamówienia na skutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności,
niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w ustalonym terminie – o
ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z
uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas (okres w dniach), w
którym z powodu ww. okoliczności dostawy i usługi nie mogły być wykonywane;
4) sprzętu, oprogramowania zaoferowanych przez Wykonawcę w przypadku ich wycofania z dystrybucji i
zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niż oferowany zgodnie ofertą, za cenę określoną w
umowie, zgodnie z formularzem ofertowym.
5. Zamawiający po podpisaniu umowy wystąpi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zgodę na
zastosowanie podatku VAT według stawki 0 % na dostarczony sprzęt IT. Po uzyskaniu takiej zgody zostanie
dokonana zmiana umowy – zostanie zawarty aneks do umowy, uwzględniający podatek według stawki 0 %. Po
podpisaniu aneksu Wykonawca wystawi fakturę korygującą, jeżeli faktura już została wystawiona. Powyższe
zasady w zakresie zmiany stawki podatku VAT dotyczą sytuacji określonych w art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawa
z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) i będą dokonane
zgodnie z tym przepisem. Zmiana może zostać dokonana po wykonaniu dostawy.
6. Zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane przez Zamawiającego
i Wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią umowy.
7. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności lub nieskuteczności.
8. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy.
9. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 02/12/2019
Powinno być:
Data: 15/12/2019
Numer sekcji: IV.2.7
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Zamiast:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 08:10
Powinno być:
Data: 17/10/2019
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


