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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
28891700000
ul. Żwirki i Wigury 61
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Dział
Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 307
Tel.: +48 225720316
E-mail: aez@wum.edu.pl
Faks: +48 225720363
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wum.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oprogramowania do wspierania procesu dydaktycznego i elektronicznego egzaminowania studentów opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu oraz jego implementacja
Numer referencyjny: AEZ/S-123/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do wspierania procesu dydaktycznego i
elektronicznego egzaminowania studentów - opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego systemu
oraz jego implementacja w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych
edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, zwanego dalej „Oprogramowaniem”
wraz z dostawą serwera, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników Oprogramowania oraz
świadczenie usług Wsparcia technicznego, w zakresie określonym w Formularzu wymagań funkcjonalnych,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr
3 do SIWZ.
Zamówienie realizowane jest w ramach Umowy nr RPMA.02.01.01-14-6726/16-00 o dofinansowanie Projektu
„Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją i egzaminowaniem w Warszawskim
Uniwersytecie Medycznym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kaliber
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-141146
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-404445
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2017

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 –osobowym
zespołem osób, które w okresie ostatnich 5 lat uczestniczyły w realizacji (zakończonej) co najmniej1 projektu
informatycznego, polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego, wspomagającego proces kształcenia,
o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każdy w charakterze:
— Kierownika projektu – 1 osoba posiadająca doświadczenie jw. oraz posiadająca
co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami informatycznymi,
— Architekta systemu – min. 1 osoba,
— Analityka – min. 1 osoba,
— Administratora – min. 1 osoba, z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie posiadać co najmniej 3 letnie
doświadczenie w administrowaniu środowiskiem systemów operacyjnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, ze nie dopuszcza pełnienia różnych funkcji przez jedną osobę.
Powinno być:
1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 –
osobowym zespołem osób, które w okresie ostatnich 5 lat uczestniczyły w realizacji (zakończonej) co najmniej
1 projektu informatycznego, polegającego na wdrożeniu systemu informatycznego, wspomagającego proces
kształcenia lub proces biznesowy, o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każdy w charakterze:
- Kierownika projektu - 1 osoba posiadająca doświadczenie jw. oraz posiadająca
co najmniej jeden certyfikat z obszaru zarządzania projektami informatycznymi,
- Architekta systemu - min. 1 osoba,
- Analityka - min. 1 osoba,
- Administratora – min. 1 osoba, z zastrzeżeniem, że osoba ta będzie posiadać co najmniej 3 letnie
doświadczenie w administrowaniu środowiskiem systemów operacyjnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, ze nie dopuszcza pełnienia różnych funkcji przez jedną osobę.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
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Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/12/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/11/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 01/12/2017
Czas lokalny: 11:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

