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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356767-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2018/S 155-356767

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 116-263950)

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

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Jaworska-Pietraszko
Tel.:  +48 618419294
E-mail: jjaworska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Realizacja elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne w GPSK Poln@”
Numer referencyjny: PN-29/18

II.1.2) Główny kod CPV
72000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację elektronicznych usług publicznych w ramach projektu „Usługi
elektroniczne w GPSK Poln@”
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Wykonawca może składać ofertę do jednej, kilku lub
wszystkich części zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6A, 6B, 7A, 7B do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263950-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl
http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 116-263950

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
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
b) budowę i wdrożenie min. 2 rozwiązań aplikacyjnych realizujących funkcjonalność portalu z
indywidualizowanym dostępem dla użytkowników (konta użytkowników) obejmującą minimum tablice
informacyjną (aktualności), profil użytkownika, forum dyskusyjne i podręczne archiwum plików dla użytkowników
portalu o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto
lub
przygotował co najmniej 1 aplikację na urządzenia mobilne o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto
i zaprojektował i wykonał co najmniej 1 portal internetowy gromadzący min. 2 000 artykułów oraz dokonał
integracji z portalem ontologii łączącej pojęcia, wyrazy, frazy przy pomocy relacji różnego rodzaju o objętości
powyżej 500 pojęć i 1 000 relacji.
Powinno być:
b)1. budowę i wdrożenie min. 2 rozwiązań aplikacyjnych realizujących funkcjonalność portalu z
indywidualizowanym dostępem dla użytkowników (konta użytkowników) obejmującą minimum tablice
informacyjną (aktualności), profil użytkownika, forum dyskusyjne i podręczne archiwum plików dla użytkowników
portalu o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto
lub
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b)2. przygotował co najmniej 1 aplikację na urządzenia mobilne o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto
b)3. zaprojektował i wykonał co najmniej 1 portal internetowy gromadzący min. 2 000 artykułów oraz dokonał
integracji z portalem ontologii łączącej pojęcia, wyrazy, frazy przy pomocy relacji różnego rodzaju o objętości
powyżej 500 pojęć i 1 000 relacji
W przypadku warunków opisanych w literze b)2 i b)3 Zamawiający nie wymaga, aby wykonał je kumulatywnie
ten sam Wykonawca, natomiast pkt. b)2. i b)3 stanowi alternatywę do warunku opisanego w pkt. b)1.
Pkt. b)2. i b)3. traktowany łącznie stanowi alternatywę do warunku wpisanego w pkt. b)1.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


