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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487030-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 200-487030

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:

11/10/2019

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.2.14
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.
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
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
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(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 Warun
Powinno być:
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań odnoszących się do gwarancji zawarto we
wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.
5.1. Zamawiający informuję, że dostawcą eksploatowanego systemu informatycznego HMS Solution
stanowiącego przedmiot zamówienia jest Kala Soft sp. z o.o. z Poznania. Szczegółowy opis przedmiotu
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 informuję, 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. 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: Zasilanie systemu obsługi Elektronicznej Legitymacji
Studenckiej firmy OPTeam S.A. opierać będzie się na plikach tekstowych ASCII, które w kolejnych wierszach
zawierają rekordy o polach zmiennej długości. Znakiem rozdzielającym pola będzie średnik. Nie stosuje się
kwalifikatorów tekstu. Do zapisu plików używa się zestawu znaków Latin II (tj. IBM852).
2) Struktury danych: format pliku (bez wiersza nagłówkowego) danych osobowych zamieszczony jest w tabeli w
rozdziale II pkt 5.2 2) SIWZ.
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.
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym ofertent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 20/12/2019
Powinno być:
Data: 26/12/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Czas lokalny: 08:10
Powinno być:
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 08:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


