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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63318-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie danych
2019/S 028-063318
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 245-561336)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn
10-101
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Nowacka, Wydział Zamówień Publicznych
Tel.: +48 895352035
E-mail: przetargi@olsztyn.eu
Faks: +48 895349375
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.olsztyn.eu
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie e-usług z wyłączeniem usług geodezyjnych – zakup Platformy Usług Oświatowych w trybie SaaS
Numer referencyjny: ZP.271.1.111.2018.a

II.1.2)

Główny kod CPV
72300000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu w trybie SaaS (Software as a Se-rvice)
Platformy Usług Oświatowych, obejmującej m.in. następujące funkcjonalności: przeprowadzanie rekrutacji
do szkół, tworzenie arkuszy organizacji, ewidencjonowanie czasu pobytu dzieci w przedszkolach, dziennika
szkolnego, ewidencji uczniów; obsługę: sekretariatów, świetlic, stołówek, bibliotek szkolnych, dotacji dla szkół,
płacowo-kadrową.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 245-561336

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
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wdrożył w jednostkach samorządu terytorialnego każdy z systemów objętych
przedmiotowym niniejszego zamówienia. System powinien być wdrożony w co najmniej 30 jednostkach
oświatowych w ramach jednego zamówienia. Wykonawca może wykazać, że w ramach jednego zamówienia
wdrożył więcej niż jeden system objęty przedmiotem zamówienia, dla co najmniej 30 jednostek oświatowych.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym
okresie posiadali jednocześnie dla każdego z wymienionych poniżej modułów co najmniej 100 aktywnych
wdrożeń w jednostkach oświatowych:
— System Arkusz Organizacji
— System Elektroniczna Rekrutacja
— System Obsługa Sekretariatu
— System Dziennik Elektroniczny
— System Ewidencji Dzieci
— System Obsługa Dotacji dla Szkół
— System Płacowo-Kadrowy
— System Ewidencji Czasu Pobytu Dzieci w Przedszkolu
— System Obsługa Stołówki
— System Obsługi Biblioteki
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji
α(alfa) w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zmawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził
spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w
rozdziale V SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia należy złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty sporządzone się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
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1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat (dot. usług określonych w pkt a) oraz w okresie ostatnich 3 lat (dot. usług określonych
w pkt b) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane;
2) dowody określające, czy usługi wymienione w wykazie usług, o którym jest mowa w pkt. 1) zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają określone wymagania, na wezwanie Zamawiającego
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest zaprezentować
oferowane oprogramowanie. Prezentacja będzie odbywała się według przesłanego przez Zamawiającego
harmonogramu uwzględniającego niezbędny czas na dojazd Wykonawcy i przygotowanie się do prezentacji.
Zamawiający zapewni odpowiednie pomieszczenie do dyspozycji Wykonawcy. Pobyt (nocleg i wyżywienie)
Wykonawca zapewnia swoim przedstawicielom we własnym zakresie,
Próbka (oprogramowanie) musi zawierać wszystkie elementy pozwalające na jej uruchomienie oraz
przeprowadzenie prezentacji próbki. Oprogramowanie musi być dostarczone na dowolnym nośniku lub pobrane
on-line oraz zainstalowane przez Wykonawcę na początku prezentacji na stacji roboczej. Prezentacja próbki
Oprogramowania odbywać się będzie poprzez sprawdzenie czy próbkę cechują te właściwości które są
wymagane zgodnie z zapisami SIWZ. Badaniu nie będzie podlegała integracja między Systemami Platformy
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wdrożył w jednostkach samorządu terytorialnego każdy z systemów objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia (z wyłączeniem systemu do obsługi bibliotek). System powinien być
wdrożony w co najmniej 30 jednostkach oświatowych w ramach jednego zamówienia. Wykonawca może
wykazać, że w ramach jednego zamówienia wdrożył więcej niż jeden system objęty przedmiotem zamówienia
dla co najmniej 30 jednostek oświatowych.
W przypadku Systemu Ewidencji Dzieci, który jest dostarczany przez Wykonawcę do każdego JST jako 1
licencja bez względu na liczbę jednostek oświatowych które podlegają pod dany urząd, Zamawiający uzna
wymaganie za spełnione jeżeli Wykonawca dostarczył Systemu Ewidencji Dzieci do co najmniej jednego JST
będącego Organem Prowadzącym dla co najmniej 30 szkół.
b) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym
okresie posiadali jednocześnie dla każdego z wymienionych poniżej modułów co najmniej 100 aktywnych
wdrożeń w jednostkach oświatowych:
— System Arkusz Organizacji
— System Elektroniczna Rekrutacja
— System Obsługa Sekretariatu
— System Dziennik Elektroniczny
— System Obsługa Dotacji dla Szkół
— System Płacowo-Kadrowy
— System Ewidencji Czasu Pobytu Dzieci w Przedszkolu
— System Obsługa Stołówki
— System Obsługi Biblioteki
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Zamawiający jako aktywne wdrożenie rozumie funkcjonowanie produktu w jednostce oświatowej. Jeśli w
ramach jednej umowy z samorządem System został wdrożony w 30 jednostkach oświatowych, zostanie to
uznane za 30 aktywnych wdrożeń.
c) w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym
okresie posiadali jednocześnie dla modułu System Ewidencji Dzieci co najmniej 30 aktywnych wdrożeń w
jednostkach oświatowych.
W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(formularz JEDZ). Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α
(alfa) w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z
pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zmawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził
spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w
rozdziale V SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie
Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia należy złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty sporządzone się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w postaci elektronicznej i
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat (dot. usług określonych w pkt a) oraz w okresie ostatnich 3 lat (dot. usług określonych w
pkt b) i c) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane
2) dowody określające, czy usługi wymienione w wykazie usług, o którym jest mowa w pkt. 1) zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/02/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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