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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Województwo Podkarpackie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4

Miejscowość:  Rzeszów Kod pocztowy:  35-010 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 178606797

Osoba do kontaktów:  Konrad Łoboda

E-mail:  k.loboda@podkarpackie.pl Faks:  +48 178501701

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wrota.podkarpackie.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu informatycznego: PSeAP — Podkarpacki Systemu e-
Administracji Publicznej obejmującego dostawę sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami instalacyjnymi, a
także dostawę oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego wraz z pracami wdrożeniowymi i instalacyjnymi
dla 160 jednostek samorządu terytorialnego (Partnerów Projektu), w tym:
- Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD);
- Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-Usług Internetowych (SeUI) Wdrożenie e-usług
publicznych Partnerów Projektu w dostarczonym systemie informatycznym oraz na platformie ePUAP;
- Dostawa sprzętu sieciowego oraz zestawienie łączności w sieci rozległej w oparciu o udostępnione łącza;
- Dostawa i uruchomienie serwerów dla JST;
- Dostawa i uruchomienie komputerów osobistych dla JST wraz z pakietami biurowymi;
- Dostawa i uruchomienie infomatów dla JST;
- Dostawa i uruchomienie urządzeń do przyjmowania dokumentów (urządzeń wielofunkcyjnych) dla JST;
- Dostawa zestawów do składania podpisu cyfrowego dla JST;
- Dostawa i uruchomienie sprzętu dla Centrum Przetwarzania Danych PSeAP;
- Dostawa i wdrożenie systemu monitorowania i administrowanie sprzętu oraz oprogramowania;
- Konfiguracja wszystkich elementów systemu PSeAP (m.in. utworzenie użytkowników, nadanie uprawnień,
konfiguracja hierarchii zasobów, etc.).
- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla użytkowników i administratorów systemu;
- Przeprowadzenie szkoleń
- Promocja projektu

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72720000  
Dodatkowe przedmioty 72611000  
 72421000  
 72263000  
 72224100  
 51611100  
 51611000  
 48820000  
 48311100  
 48000000  
 32430000  
 30233300  
 30213000  
 30200000  
 30162000  
 30121300  
 80511000  
 79132100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
OR-IV.272.1.69.2012

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_rzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-149470   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 211-347463  z dnia:  01/11/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/10/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III, pkt III.2), ppkt III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego: Pkt 3:

Zamiast:

W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca załącza do oferty:
Opis dostarczanych produktów
(opis oferowanego sprzętu) według
następujących atrybutów:
a) nazwa produktu;
b) typ;
c) model;
d) producent;
e) oferowane parametry techniczne
każdego komponentu (zgodnie z
OPZ).
2) oświadczenie Wykonawcy w
zakresie pochodzenia sprzętu
i oprogramowania (zgodnie z
wymogiem z OPZ),
3) oświadczenie Wykonawcy w
zakresie gwarancji (zgodnie z
wymogiem z OPZ),

Powinno być:

W celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca załącza do oferty:
1. Opis dostarczanych produktów
(opis oferowanego sprzętu) według
następujących atrybutów:
a) nazwa produktu;
b) typ;
c) model;
d) producent;
e) oferowane parametry techniczne
każdego komponentu (zgodnie z
OPZ);
f) rodzaj i warunki licencji
oraz
Opis dostarczanych produktów
(opis oferowanego oprogramowania
- nie dotyczy oprogramowania
autorskiego, które ma powstać
w związku z realizacją niniejszej
umowy) według następujących
atrybutów:
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4) wydruk z wynikiem testów
oferowanej konfiguracji (zgodnie z
wymogiem
z OPZ),
5) certyfikat/zaświadczenie/wydruk
ze strony internetowej w zakresie
posiadania przez oferowane
produkty certyfikatu Energy Star
(zgodnie z OPZ),
6) deklarację zgodności CE (zgodnie
z OPZ), dokumenty poświadczające,
posiadanie Certyfikatów: ISO 9001
oraz ISO 14001.
7) certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli
komputerów z systemem
operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit
(załączyć wydruk ze strony Microsoft
WHCL – zgodnie z OPZ),
8) certyfikat/zaświadczenie/wydruk
ze strony internetowej/link do strony
internetowej zgodnie z OPZ,
9) Potwierdzenie kompatybilności
komputera na stronie Microsoft
Windows Hadware Compatibility
List na daną platformę systemową –
wydruk zgodnie
z OPZ,
10) oświadczenia Wykonawcy
potwierdzonego, że serwis będzie
realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta
lub bezpośrednio przez Producenta
– zgodnie z OPZ,
11) oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta
sprzętu
o spełnieniu warunku – zgodnie z
OPZ

a) nazwa produktu;
b) wersja;
c) producent;
d) oferowane komponenty (jeżeli
dotyczy);
e) posiadane funkcjonalności
(zgodnie z OPZ);
f) rodzaj i warunki licencji.
2) oświadczenie Wykonawcy w
zakresie pochodzenia sprzętu
i oprogramowania (zgodnie z
wymogiem z OPZ),
3) oświadczenie Wykonawcy w
zakresie gwarancji (zgodnie z
wymogiem z OPZ),
4) wydruk z wynikiem testów
oferowanej konfiguracji (zgodnie z
wymogiem
z OPZ),
5) certyfikat/zaświadczenie/wydruk
ze strony internetowej w zakresie
posiadania przez oferowane
produkty certyfikatu Energy Star
(zgodnie z OPZ),
6) deklarację zgodności CE (zgodnie
z OPZ), dokumenty poświadczające,
posiadanie Certyfikatów: ISO 9001
oraz ISO 14001.
7) certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną
współpracę oferowanych modeli
komputerów z systemem
operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit
(załączyć wydruk ze strony Microsoft
WHCL – zgodnie z OPZ),
8) certyfikat/zaświadczenie/wydruk
ze strony internetowej/link do strony
internetowej zgodnie z OPZ,
9) Potwierdzenie kompatybilności
komputera na stronie Microsoft
Windows Hadware Compatibility
List na daną platformę systemową –
wydruk zgodnie
z OPZ,
10) oświadczenia Wykonawcy
potwierdzonego, że serwis będzie
realizowany przez Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta
lub bezpośrednio przez Producenta
– zgodnie z OPZ,
11) oświadczenia podmiotu
realizującego serwis lub producenta
sprzętu
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o spełnieniu warunku – zgodnie z
OPZ

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV.3.7)

Zamiast:

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty
składania ofert)

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą
w dniach: 90 (od ustalonej daty
składania ofert)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3 Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
żródłowego

Zamiast:
07/01/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4 Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
07/01/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8 Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
07/01/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2013   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-177803
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