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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)
Numer referencyjny: 17/MODERNIZACJA – POBYT I KSK/PN/17

II.1.2) Główny kod CPV
72260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz jego wdrożenie w zakresie
wprowadzenia zmian do wykorzystywanego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Systemu Pobyt v.2 przy
uwzględnieniu projektowanych i obowiązujących aktów prawnych a także zmian funkcjonalnych w celu pełnej
integrację Systemu Pobyt v.2 z Krajowym Systemem Konsultacyjnym aby stały się one jednym systemem
teleinformatycznym. Przedmiotem umowy będzie również świadczenie usług wsparcia technicznego na ww.
systemy oraz prac analityczno – programistyczno – wdrożeniowych mających na celu rozwój systemów o
określonej w OPZ pracochłonności. Ponadto Wykonawca przekaże wszystkie kody źródłowe wytworzone w
ramach prac programistycznych świadczonych w oparciu o niniejszą umowę.

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

12/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-087241

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-249642
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/06/2017

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.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W przypadku akceptacji projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i KSK oraz infrastruktury
teleinformatycznej”zadania wymienione w pkt 108 i 109 Załącznika nr 1 do OPZ, stanowiące 40% wartości
szacunkowej zamówienia podstawowego, będą współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu,
Migracji i Integracji oraz/lub Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Powinno być:
W przypadku akceptacji projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i KSK oraz infrastruktury teleinformatycznej
wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” zadanie wymienione w pkt
109 Załącznika nr 1 do OPZ, stanowiące 25% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego będzie
współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
W przypadku akceptacji projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i KSK oraz infrastruktury teleinformatycznej
wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” zamówienie, o którym mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych usług opisane w rozdziale III pkt 5 lit. d),
będzie współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę – przedsięwzięcie
obejmujące wykonanie projektu oraz jego zbudowanie oraz wdrożenie na jego podstawie bazodanowego
systemu informatycznego,dla co najmniej 1000 jednoczesnych użytkowników z dostępem do systemu
w architekturze wielowarstwowej(warstwa aplikacji obsługiwana w przeglądarce internetowej o wartości
przynajmniej 1 500 000 PLN brutto),co najmniej 1 usługę –projekt teleinformatyczny w zakresie migracji
systemu bazodanowego do nowego środowiska przy bazie danych nie mniejszej niż 1500000 rekordów.
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: co najmniej 1 usługę – przedsięwzięcie
obejmujące wykonanie projektu oraz jego zbudowanie oraz wdrożenie na jego podstawie bazodanowego
systemu informatycznego,dla co najmniej 1000 jednoczesnych użytkowników z dostępem do systemu
w architekturze wielowarstwowej(warstwa aplikacji obsługiwana w przeglądarce internetowej o wartości
przynajmniej 1 500 000 PLN brutto).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 81
000PLN brutto.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:249642-2017:TEXT:PL:HTML
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2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
JEDZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w
JEDZskładane są na późniejszym etapie.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń
lubdokumentów wskazanych w SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależnoścido
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
dozakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony
nastronie Zamawiającego wraz z informacją o Wykonawcach, który złożyli oferty w postępowaniu.
Powinno być:
. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 81 000PLN
brutto.
2. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
3. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w JEDZ
składane są na późniejszym etapie.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów wskazanych w SIWZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na
stronie Zamawiającego wraz z informacją o Wykonawcach, który złożyli oferty w postępowaniu.
6. Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono dialog techniczny. Dialog nie miał wpływu na opis
przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz określenie warunków umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
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Data: 15/09/2017
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 28/09/2017
Czas lokalny: 11:20

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


