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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
Warszawa
00-828
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Solnica
Tel.:  +48 225055494
E-mail: asolnica@pfron.org.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju Systemu SOF2
Numer referencyjny: ZP/42/18

II.1.2) Główny kod CPV
72267000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest: 1.1.Świadczenie usług Asysty Technicznej i Konserwacji Systemu Obsługi
Finansowej zwanego „Systemem SOF2”, „Systemem” lub „SOF2”. Zakres i zasady świadczenia usług Asysty
Technicznej i Konserwacji zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.1.2.Realizacja Modyfikacji i Rozwoju Systemu
SOF2 w ramach maksymalnego limitu 50 000 Roboczogodzin. Zakres i zasady świadczenia usług Modyfikacji
i Rozwoju Systemu SOF2 zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 1 rok.
Rękojmia wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia Umowy . Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do 50% wartości zamówienia podstawowego.Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 24aa ustawy.Opis Systemu SOF2, opis Dokumentacji
Systemu SOF2 zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z
zamówienia w wysokości do 30% wartości całości zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb.

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

16/05/2019

mailto:asolnica@pfron.org.pl
http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne/
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: pfron
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-045281
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 065-151623
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/03/2019

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: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta pod rygorem nieważności powinna być
sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta
musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 2
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet, zgodnie z rozdziałem VIII
SIWZ Informacje o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń
i dokumentów. Minimalne wymagania sprzętowe. Wybór ikony Złóż ofertę oznacza złożenie oferty zgodnie z
przepisami ustawy. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona
poprawie”. 3 Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunki realizacji zamówienia opisane są w Załączniku 1
i 8 SIWZ
Powinno być:
1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Oferta pod rygorem nieważności powinna być
sporządzona z zachowaniem formy elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta
musi być przedstawiona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 2
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej Marketplanet, zgodnie z rozdziałem VIII
SIWZ Informacje o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń
i dokumentów. Minimalne wymagania sprzętowe. Wybór ikony Złóż ofertę oznacza złożenie oferty zgodnie z
przepisami ustawy. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona
poprawie”. 3 Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunki realizacji zamówienia opisane są w Załączniku 1
i 8 SIWZ
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 12:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151623-2019:TEXT:PL:HTML


3 / 3

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 27/06/2019
Czas lokalny: 13:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Miejsce:
Miejsce otwarcia: PFRON, 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 19, pokój nr 306, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie wczytanych ofert na Platformie zakupowej Marketplanet pod adresem:
https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usługi asysty
technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu SOF2” w zakładce „Oferty”

https://pfron.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

