Projekt „Zintegrowany program poprawy jakości zarządzania uczelnią wyższą oraz wzmocnienia kompetencji i usług
ukierunkowanych na poprawę aktywności zawodowej studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAMAWIAJĄCY:
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Pereca 2

_____________________________________________________

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
ROZBUDOWĘ INFORMATYCZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ

AI 261-05/MF/19
__________________________
/sygnatura/

Zamość, grudzień 2019 r.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540271817-N-2019 z dnia 12-12-2019r.
Zamość:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631470-N-2019
Data: 03/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny
60044114000000, ul. ul. Pereca 2, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6383555,
6383444, e-mail rektorat@upz.edu.pl, faks 846 383 500.
Adres strony internetowej (url): www.upz.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi o wartości co najmniej 100
000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł) każda, polegające na wdrożeniu systemu klasy ERP, przy czym co
najmniej jedna z tych usług (wdrożeń) musi dotyczyć uczelni wyższej (akademickiej) i mającej w tej dacie
co najmniej 500 (pięciuset) studentów oraz załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane,
lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie. W przypadku gdy
przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko
zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie
wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego
W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: W zakresie warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
- wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 (dwie) usługi
o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł) każda, polegające na
*budowie i wdrożeniu, lub
*rozbudowie i wdrożeniu,
sytemu informatycznego, przy czym co najmniej jedna z tych usług musi dotyczyć informatycznego
systemu zarządzania uczelnią wyższą, mającą w tej dacie co najmniej 500 (pięciuset) studentów;
- wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opiece serwisowej
(powdrożeniowej) systemu informatycznego lub utrzymaniu systemu informatycznego, przez okres min.
6 miesięcy. Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku określonego w ramach pierwszego
i drugiego myślnika w ramach jednej umowy. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia
okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane.
W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone
przez Zamawiającego.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-12-30, godzina: 10:00
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Treść zapytań i wyjaśniania treści SIWZ wraz z modyfikacją
została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Biuletyn Zamówień Publicznych
Strona BIP PWSZ: www.upz.edu.pl
Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pereca 2
Sporządziła: Mariola Franczak
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