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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335969-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2019/S 136-335969

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:

12/07/2019

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
a)wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie, (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub
ciągłych również wykonuje) min. dwa zamówienia polegające na dostawie, instalacji wdrożeniu i serwisowaniu
zintegrowanego systemu informatycznego (bez dostawy sprzętu) służącego do zarządzania tokiem studiów
w szkołach wyższych obejmujących co najmniej wymienione obszary funkcjonalne: rekrutację, dziekanat,
wyliczanie pensum, obsługa domu studenta o łącznej wartości usług co najmniej 500 000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy zł) brutto.
Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanej dostawy lub usługi, która pozwoli na jednoznaczną
identyfikację dostawy lub usługi, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających
spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Powinno być:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie (a w przypadku świadczenia usług okresowych lub
ciągłych również wykonuje) min. 2 zamówienia polegające na dostawie, instalacji wdrożeniu i serwisowaniu
zintegrowanego systemu informatycznego (bez dostawy sprzętu) służącego do zarządzania tokiem studiów
w szkołach wyższych obejmujących co najmniej wymienione obszary funkcjonalne: rekrutację, dziekanat,
wyliczanie pensum, obsługa domu studenta o łącznej wartości usług co najmniej 500 000,00 PLN (słownie:
pięćset tysięcy zł) brutto. Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanej dostawy lub usługi, która pozwoli
na jednoznaczną identyfikację dostawy lub usługi, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych
potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
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: 03/10/2019
Powinno być:
Data: 17/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


