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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Gmina Iwaniska
8631570426
Rynek 3
Iwaniska
27-570
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Niziałek
Tel.:  +48 158601254
E-mail: wod-kan@iwaniska.pl 
Faks:  +48 158601240
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: www.iwaniska.eu

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Bogoria
8661603248
Opatowska 13
Bogoria
28-210
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Niziałek
Tel.:  +48 158601254
E-mail: wod-kan@iwaniska.pl 
Faks:  +48 158601240
Kod NUTS: PL721
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ug.bogoria.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz
uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron...

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

mailto:wod-kan@iwaniska.pl
www.iwaniska.eu
mailto:wod-kan@iwaniska.pl
http://ug.bogoria.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji
systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad
Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie
Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na
terenie gminy Iwaniska i Bogoria”.
Zamówienie jest podzielone na 2 części:
Część 1 – Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów
dziedzinowych oraz uruchomienie systemów e-Woda, e-BOK oraz elektronicznej obsługi obrad rad gminy.
Część 2 - Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego.

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

16/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002u98x
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-108294
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 150-368910
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/07/2019

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: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 5
Zamiast:
Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska
Powinno być:
Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Iwaniska
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 6
Zamiast:
Modernizacja systemów dziedzinowych w Gminie Bogoria
Powinno być:
Modernizacja/integracja systemów dziedzinowych w Gminie Bogoria
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Zamiast:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:368910-2019:TEXT:PL:HTML
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9. laptop
10. Rejestrator dźwięku do Elektronicznej Obsługi Rady Gminy
11. Skaner
12. Tablet z aplikacją do obsługi e-Wody
Powinno być:
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Odnośnie Części 1 Zamówienia:
a) należycie zrealizował:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie - należycie wykonał co najmniej trzy usługi polegające na dostawie i wdrożeniu
zintegrowanego systemu informatycznego (zwanego dalej „ZSI”), w tym:
- jednego zintegrowanego systemu z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym portal udostępniony
w sieci Internet prezentujący stan zobowiązań wraz z mechanizmem płatności elektronicznych o wartości o
wartości usługi nie mniejszej niż 800 000,00 zł (brutto) oraz
- jednego systemu służącego do elektronicznej obsługi organów uchwałodawczych jednostek samorządu
terytorialnego o wartości usługi nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:
− co najmniej 3 osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających udzielenie zamówienia wdrożyły co najmniej 3
systemów informatycznych (każda z osób),
- co najmniej 2 osoby, które w okresie 3 lat poprzedzających udzielenie zamówienia brały udział w trzech
integracji systemów informatycznych (każda z osób),
- co najmniej 1 osobę pełniącą rolę Kierownika projektu o następujących kwalifikacjach i doświadczeniu:
posiadająca przynajmniej jeden spośród niżej wymienionych certyfikatów w zakresie zarządzania projektami:
Prince 2 Practitioner, PMI PMP (PMI Project Management Professional), IPMA min. Level „C”, oraz posiadająca
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu przy realizacji co najmniej 2 (dwóch) projektów, z których
każdy polegał na wdrożeniu zintegrowanego systemu z ePUAP i systemem dziedzinowym obsługującym portal
udostępniony w sieci Internet.
Powinno być:
Odnośnie Części 1 Zamówienia:
a) należycie zrealizował:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie - należycie wykonał usługi polegające na dostawie i wdrożeniu:
- co najmniej dwóch systemów do elektronicznej obsługi rady Gminy/Miasta zintegrowanego z systemem
ePUAP na kwotę co najmniej 30 000 zł brutto,
- co najmniej dwóch systemów eBOK w zakresie obsługi rozliczeń wodno-kanalizacyjnych dla jednostek
posiadających minimum 2 000 kontrahentów,
- co najmniej dwóch dostaw wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu oraz montażem na kwotę co
najmniej 600 000 zł brutto każda.
b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:
− co najmniej 2 osoby, które posiadają minimum 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów
informatycznych (każda z osób),
− co najmniej 1 osobę pełniącą rolę Kierownika projektu posiadającą wykształcenie wyższe, minimum 6-letnie
doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych Wykonawcy i kierowaniu pracami wdrożeniowymi.
Numer sekcji: IV.2.2
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Zamiast:
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 16/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/10/2019
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


