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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:308308-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
2018/S 135-308308

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 090-201816)

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

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2A
Poznań
60-844
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zasieczny
Tel.:  +48 618412742
E-mail: przetargi@po.policja.gov.pl 
Faks:  +48 618412744
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wielkopolska.policja.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i wdrożenie oprogramowania dedykowanego dla e-usług: „Obserwatorium zagrożeń ludzi młodych”,
„Nowa platforma Sierżanta Pyrka”, „Wielkopolski Bezpieczny Rower”
Numer referencyjny: ZZP-2380-36/2018

II.1.2) Główny kod CPV
48200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie Oprogramowania dedykowanego, Oprogramowania
standardowego i Oprogramowania dla e-usług tj.: „Obserwatorium zagrożeń ludzi młodych”, „Nowa
platforma Sierżanta Pyrka”, „Wielkopolski Bezpieczny Rower” w ramach Zadania nr 3 pn. „Zakup i wdrożenie
oprogramowania dla e-usług”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201816-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@po.policja.gov.pl
www.wielkopolska.policja.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 090-201816

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 13/09/2018
Powinno być:
Data: 27/09/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/07/2018
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 30/07/2018
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże
wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostaw i wdrożeń obejmujących wykonanie
oprogramowania webowego (działającego w Internecie), w tym co najmniej jeden projekt obejmujący dostawę
systemu identyfikacji wizualnej marki/produktu (obejmującego między innymi. nazwę, logo, księgę systemu
identyfikacji wizualnej), o wartości minimalnej każdej z wykazanych dostaw i wdrożeń wynoszącej 150 000,00
PLN brutto oraz załączy dowody określające czy te dostawy i wdrożenia zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzania spełnia warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
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na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że
będzie dysponował:
1) co najmniej jednym Kierownikiem Projektu, tj. osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone
szczegółowo w pkt. V.2.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnionej na stronie
internetowej Zamawiającego, o której mowa w I.3) niniejszego ogłoszenia;
2) co najmniej 1 Analitykiem Projektu, tj. osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone
szczegółowo w pkt. V.2.2.2 SIWZ;
3) co najmniej 1 Specjalistą ds. ochrony i przetwarzania danych osobowych, tj. osobą posiadającą
doświadczenie określone szczegółowo w pkt. V.2.2.3 SIWZ;
4) co najmniej trzema Specjalistami ds. oprogramowania:, tj. osobami posiadającymi doświadczenie określone
szczegółowo w pkt. V.2.2.4 SIWZ:
5) co najmniej 1 Grafikiem Komputerowym tj. osobą posiadającą doświadczenie określone szczegółowo w pkt.
V.2.2.5 SIWZ.
W celu potwierdzania spełnia warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca
zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże
wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
1) 3 dostaw i wdrożeń obejmujących wykonanie oprogramowania webowego (działającego w Internecie) o
wartości minimalnej każdej z wykazanych dostaw i wdrożeń wynoszącej 150 000,00 PLN brutto;
2) 1 dostawy i wdrożenia systemu identyfikacji wizualnej marki/produktu (obejmującego między innymi: nazwę,
logo, księgę systemu identyfikacji wizualnej), oraz załączy dowody określające czy te dostawy i wdrożenia
zostały wykonane należycie.
W celu potwierdzania spełnia warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia
wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego wykazu dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że
będzie dysponował:
1) co najmniej jednym Kierownikiem Projektu, tj. osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone
szczegółowo w pkt. V.2.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępnionej na stronie
internetowej Zamawiającego, o której mowa w I.3) niniejszego ogłoszenia;
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2) co najmniej 1 Analitykiem Projektu, tj. osobą posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone
szczegółowo w pkt. V.2.2.2 SIWZ;
3) co najmniej 1 Specjalistą ds. ochrony i przetwarzania danych osobowych, tj. osobą posiadającą
doświadczenie określone szczegółowo w pkt. V.2.2.3 SIWZ;
4) co najmniej trzema Specjalistami ds. oprogramowania:, tj. osobami posiadającymi doświadczenie określone
szczegółowo w pkt. V.2.2.4 SIWZ:
5) co najmniej 1 Grafikiem Komputerowym tj. osobą posiadającą doświadczenie określone szczegółowo w pkt.
V.2.2.5 SIWZ.
W celu potwierdzania spełnia warunku dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, wykonawca
zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


