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I. II. VI. VII.

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia systemu

2018/S 175-397601

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 154-353337)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a

Warszawa

01-044

Polska

Osoba do kontaktów: Marcin Karolewski

Tel.: +48 223152200

E-mail: zamowienia@cppc.gov.pl

Faks: +48 223152202

Kod NUTS: PL91

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cppc.gov.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi

finansów – księgowej oraz kadrowo-płacowej wraz z przeszkoleniem pracowników i

zapewnieniem opieki serwisowej przez okres...

Numer referencyjny: Zp/10/2018

II.1.2) Główny kod CPV

72253200

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego

systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej

wraz z przeszkoleniem pracowników i zapewnieniem opieki serwisowej przez okres co
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

najmniej 24 miesięcy dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 154-353337

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; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamiast:

1) W zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

Co najmniej trzy zamówienia (trzy umowy) polegające na dostawie, instalacji i

wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansów – księgowej

oraz kadrowo – płacowej, w jednostkach finansów publicznych, o wartości brutto

każdej z nich nie mniejszej niż 400 000,00 PLN.

Powinno być:

1) W zakresie doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Co najmniej trzy zamówienia (trzy umowy) polegające na dostawie, instalacji i

wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi finansowej-

księgowej oraz kadrowo-płacowej, w jednostkach finansów publicznych, o wartości

brutto każdej z nich nie mniejszej niż 300 000,00 PLN.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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