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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Wrocławski
pl.Uniwersytecki 1
Wrocław
50-137
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pawełczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, umożliwiającej tworzenie nieograniczonej ilości
portali internetowych oraz Intranetu w określonych modułach.
Numer referencyjny: BZP.242.10.2019.ML

II.1.2) Główny kod CPV
72212200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie nowoczesnej Platformy Multiportalowej, umożliwiającej
tworzenie nieograniczonej ilości portali internetowych oraz Intranetu w następujących modułach:
a) Portal Główny Internet /Intranet dla UWr na bazie CMS,
b) Aplikacja webowa – Akademickie Biuro Karier z elementami obiegu dokumentów,
c) Aplikacja webowa – E-teczka Studenta z elementami obiegu dokumentów,
d) Aplikacja webowa – Portal Pracowniczy z elementami obiegu dokumentów,
e) Aplikacja webowa – Portal Akty prawne i pełnomocnictwa z elementami obiegu dokumentów,
f) Aplikacja webowa - Portal Zamówień Publicznych UWr z elementami obiegów dokumentów."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, stanowiący
Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:bzp@uwr.edu.pl
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18/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UWr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-084662
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 116-284991
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/06/2019

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: pkt I ppkt 1)
Zamiast:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy, tj. Załącznik nr 7 do SIWZ.
Powinno być:
1) Wykaz usług (Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, 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, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów,
pkt 1.
Zamiast:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą
na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu kompleksowego rozwiązania/systemu informatycznego o wartości*
co najmniej 600 000,00 zł brutto, przy czym usługa ta charakteryzowała się następującymi cechami:
a)system obejmował funkcjonalności związane z digitalizacją dokumentów;
b)system wykorzystywał komunikację opartą o wymianę komunikatów z wykorzystaniem usług opartych o
webserwisy;
c)system był przeznaczony do eksploatacji w rozproszonej strukturze organizacyjnej zamawiającego,
obejmującej przynajmniej 5 jednostek organizacyjnych;
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d)system przeznaczony był do eksploatacji przez co najmniej 1000 użytkowników wewnętrznych oraz zapewniał
zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w oparciu o centralne repozytorium użytkowników.
* Przez „wartość usługi” Zamawiający rozumie sumę wartości niematerialnych i prawnych oraz usług
wykonanych przez Wykonawcę w związku z wdrożeniem dedykowanego rozwiązania /systemu informatycznego
do momentu jego pełnego wdrożenia. Do wartości systemu informatycznego nie wlicza się kosztów związanych
z utrzymaniem i rozbudową systemu.
Powinno być:
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą
na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu kompleksowego rozwiązania/systemu informatycznego o wartości*
co najmniej 600 000,00 zł brutto, przy czym usługa ta charakteryzowała się następującymi cechami:
a)system obejmował funkcjonalności związane z digitalizacją dokumentów;
b)system wykorzystywał komunikację opartą o wymianę komunikatów z wykorzystaniem usług opartych o
webserwisy;
c)system był przeznaczony do eksploatacji w rozproszonej strukturze organizacyjnej zamawiającego,
obejmującej przynajmniej 5 jednostek organizacyjnych;
d)system przeznaczony był do eksploatacji przez co najmniej 1000 użytkowników wewnętrznych oraz zapewniał
zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w oparciu o centralne repozytorium użytkowników.
* Przez „wartość usługi” Zamawiający rozumie sumę wartości niematerialnych i prawnych oraz usług
wykonanych przez Wykonawcę w związku z wdrożeniem dedykowanego rozwiązania /systemu informatycznego
do momentu jego pełnego wdrożenia. Do wartości systemu informatycznego nie wlicza się kosztów związanych
z utrzymaniem i rozbudową systemu.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Oferta musi zachowac ważność do
Zamiast:
Data: 22/10/2019
Powinno być:
Data: 03/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 11:00



4 / 4

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


