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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:  Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Bojkowska 37/3

Miejscowość:  Gliwice Kod pocztowy:  44-100 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 324419000

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Okularczyk

E-mail:  biuro@ssm.silesia.pl Faks:  +48 324419016

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.ssm.silesia.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:
„Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług
publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej”

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

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia
dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci
cyfrowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia – (Załącznik nr 9 do
SIWZ).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 72268000  
Dodatkowe przedmioty 72265000  
 30233000  
 32420000  
 48000000  
 48611000  
 48820000  
 35100000  
 35120000  
 45315700  
 45315300  
 45343000  
 45311200  
 45314000  
 45314320  
 45317300  
 45331200  
 45450000  
 71000000  
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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)
SSM/1/PP/2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KarolinaCygan
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-085763   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 127-232116  z dnia:  04/07/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/06/2015  (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:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
ppkt VI. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania przez oferowane usługi
wymagań określonych przez
zamawiającego.

Zamiast:

VI. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania przez oferowane usługi
wymagań określonych przez
zamawiającego
W celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy i usługi
wymagań określonych SIWZ
Zamawiający żąda złożenie wraz z
ofertą:
1. certyfikat ISO 9001:2000 lub
równoważny potwierdzający
że oferowane oprogramowanie
aplikacyjne zostało stworzone przez
podmiot posiadający certyfikat
ISO 9001:2000 lub równoważny
w zakresie projektowania
i wykonywania systemów
informatycznych – wymagane jest
dołączenie do oferty zaświadczenie
podmiotu uprawionego do kontroli.
2. certyfikat ISO 9001:2000 lub
równoważny potwierdzający
że oferowane oprogramowanie

Powinno być:

VI. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania przez oferowane usługi
wymagań określonych przez
zamawiającego
W celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy i usługi
wymagań określonych SIWZ
Zamawiający żąda złożenie wraz z
ofertą:
1. [skreślony]
2. [skreślony]
3. karty katalogowe dla
dostarczanego sprzętu
potwierdzających spełnianie
wymagań technicznych określonych
przez Zamawiającego w
załączniku 9 „Opis przedmiotu
zamówienia” do SIWZ. Ww. karty
katalogowe mają potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę
parametrów oferowanych urządzeń
zadeklarowanych w Formularzu
Techniczno-Cenowym stanowiącym
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aplikacyjne będzie wdrożone
i serwisowane przez podmiot
posiadający certyfikat ISO
9001:2000 lub równoważny w
zakresie odpowiednio wdrażania/
serwisu systemów informatycznych
– wymagane jest dołączenie do
oferty zaświadczenie podmiotu
uprawionego do kontroli.
3. karty katalogowe dla
dostarczanego sprzętu
potwierdzających spełnianie
wymagań technicznych określonych
przez Zamawiającego w
załączniku 9 „Opis przedmiotu
zamówienia” do SIWZ. Ww. karty
katalogowe mają potwierdzać
spełnienie przez Wykonawcę
parametrów oferowanych urządzeń
zadeklarowanych w Formularzu
Techniczno-Cenowym stanowiącym
załącznik nr 1A do SIWZ dla Zadania
2. Infrastruktura aktywna oraz
oprogramowanie (cuw) (rozdział
3 OPZ). W przypadku istotnych
rozbieżności pomiędzy załączonymi
dokumentami a wymaganiami
technicznymi określonymi w
załączniku 9 „Opis przedmiotu
zamówienia” do SIWZ, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy
w związku z niezgodnością jej treści
z treścią SIWZ.
4. Próbka.
a. Próbka
W celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy i usługi
wymagań określonych SIWZ
Zamawiający żąda złożenie wraz
z ofertą Próbki oferowanego
oprogramowania „Centrum
Usług Wspólnych”, w postaci
komputera przenośnego (laptopa)
z zainstalowanymi wszystkimi
funkcjonalnościami zgodnie z
wymaganiami zawartymi w pkt
4. Wymagania funkcjonalne
dla portalu e-usług publicznych
Cz. III SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia wraz z działającą
testową bazą danych zgodną z
wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi
niezbędnymi do prawidłowego
działania systemu elementami
umożliwiającymi właściwe działanie
systemu takimi jak zmienne
środowiskowe, biblioteki systemowe,

załącznik nr 1A do SIWZ dla Zadania
2. Infrastruktura aktywna oraz
oprogramowanie (cuw) (rozdział
3 OPZ). W przypadku istotnych
rozbieżności pomiędzy załączonymi
dokumentami a wymaganiami
technicznymi określonymi w
załączniku 9 „Opis przedmiotu
zamówienia” do SIWZ, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy
w związku z niezgodnością jej treści
z treścią SIWZ.
4. Próbka.
a. Próbka
W celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy i usługi
wymagań określonych SIWZ
Zamawiający żąda złożenie wraz
z ofertą Próbki oferowanego
oprogramowania „Centrum
Usług Wspólnych”, w postaci
komputera przenośnego (laptopa)
z zainstalowanymi wszystkimi
funkcjonalnościami zgodnie z
wymaganiami zawartymi w pkt
4. Wymagania funkcjonalne
dla portalu e-usług publicznych
(Załącznik nr 9 do SIWZ, rozdział
4. Wymagania funkcjonalne dla
portalu e-usług publicznych, w
szczególności rozdziału 4.4 Katalog
wymagań) wraz z działającą
testową bazą danych zgodną z
wymaganiami SIWZ oraz wszelkimi
niezbędnymi do prawidłowego
działania systemu elementami
umożliwiającymi właściwe działanie
systemu takimi jak zmienne
środowiskowe, biblioteki systemowe,
komponenty systemu operacyjnego
w tym zainstalowane przeglądarki
internetowe (co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox).
Próbka musi być dostarczona w
formie fizycznych urządzeń, nie
jest dopuszczalne stosowanie
emulatorów. Na dostarczonej
próbce systemu (ZSM) w postaci
komputera przenośnego (laptopa)
Zamawiający wymaga założenia
konta użytkownika posiadającego
prawa administracyjne do
oprogramowania, tak aby możliwe
było założenie nowego użytkownika
systemu, wprowadzenie danych
testowych, wykonywanie wykazów
oraz wszelkich innych czynności
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komponenty systemu operacyjnego
w tym zainstalowane przeglądarki
internetowe (co najmniej MS
Internet Explorer, Mozilla Firefox).
Próbka musi być dostarczona w
formie fizycznych urządzeń, nie
jest dopuszczalne stosowanie
emulatorów. Na dostarczonej
próbce systemu (ZSM) w postaci
komputera przenośnego (laptopa)
Zamawiający wymaga założenia
konta użytkownika posiadającego
prawa administracyjne do
oprogramowania, tak aby możliwe
było założenie nowego użytkownika
systemu, wprowadzenie danych
testowych, wykonywanie wykazów
oraz wszelkich innych czynności
umożliwiających przeprowadzenie
weryfikacji oferowanego systemu
celem potwierdzenia, iż oferta
odpowiada treści SIWZ. Login
użytkownika posiadającego
prawa administracyjne do
oprogramowania: ADMIN. Hasło
użytkownika posiadającego prawa
administracyjne do oprogramowania:
ADMIN. Ponadto wymagane jest
dołączenie kompletnej instrukcję
uruchomienia i użytkowania próbki
„Centrum Usług Wspólnych”.
b. Sprawdzenie Wiarygodności Ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zaproszenia Wykonawców,
którzy złożyli oferty na „Utworzenie
Centrum Usług Wspólnych
jako samorządowej platformy
świadczenia dojrzałych e-usług
publicznych oraz digitalizacji
zasobów w celu zapewnienia
otwartego dostępu do ich
postaci cyfrowej” do prezentacji
oferowanego oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”.
Prawo zastrzeżone w zdaniu
poprzedzającym wykonywane
jest w odniesieniu do wszystkich
Wykonawców na równych zasadach,
co oznacza w szczególności, że
w przypadku, gdy Zamawiający
z niego skorzysta do prezentacji
oprogramowania zostaną zaproszeni
wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
ofertę.
Sprawdzenie Wiarygodności Ofert
będzie przebiegać zgodnie z
następującymi zasadami:

umożliwiających przeprowadzenie
weryfikacji oferowanego systemu
celem potwierdzenia, iż oferta
odpowiada treści SIWZ. Login
użytkownika posiadającego
prawa administracyjne do
oprogramowania: ADMIN. Hasło
użytkownika posiadającego prawa
administracyjne do oprogramowania:
ADMIN. Ponadto wymagane jest
dołączenie kompletnej instrukcję
uruchomienia i użytkowania próbki
„Centrum Usług Wspólnych".
b. Sprawdzenie Wiarygodności Ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zaproszenia Wykonawców,
którzy złożyli oferty na „Utworzenie
Centrum Usług Wspólnych
jako samorządowej platformy
świadczenia dojrzałych e-usług
publicznych oraz digitalizacji
zasobów w celu zapewnienia
otwartego dostępu do ich
postaci cyfrowej” do prezentacji
oferowanego oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”.
Prawo zastrzeżone w zdaniu
poprzedzającym wykonywane
jest w odniesieniu do wszystkich
Wykonawców na równych zasadach,
co oznacza w szczególności, że
w przypadku, gdy Zamawiający
z niego skorzysta do prezentacji
oprogramowania zostaną zaproszeni
wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli
ofertę.
Sprawdzenie Wiarygodności Ofert
będzie przebiegać zgodnie z
następującymi zasadami:
1) Przedmiotem zamówienia jest
dostawa i wdrożenie gotowego
oprogramowania – oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”, które
w momencie złożenia oferty musi
posiadać co najmniej funkcjonalności
opisane w pkt 4. Wymagania
funkcjonalne dla portalu e-usług
publicznych Cz. III SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia.
2) Celem prezentacji oferowanego
oprogramowania „Centrum Usług
Wspólnych”, jest zweryfikowanie czy
odpowiada ono określonym przez
Zamawiającego wymaganiom w
zakresie wybranych funkcjonalności
wskazanych w kolumnie „Wymagane
na próbce” pkt 4. Wymagania
funkcjonalne dla portalu e-usług
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1) Przedmiotem zamówienia jest
dostawa i wdrożenie gotowego
oprogramowania – oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”, które
w momencie złożenia oferty musi
posiadać co najmniej funkcjonalności
opisane w pkt 4. Wymagania
funkcjonalne dla portalu e-usług
publicznych Cz. III SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia.
2) Celem prezentacji oferowanego
oprogramowania „Centrum Usług
Wspólnych”, jest zweryfikowanie czy
odpowiada ono określonym przez
Zamawiającego wymaganiom w
zakresie wybranych funkcjonalności
wskazanych w kolumnie „Wymagane
na próbce” pkt 4. Wymagania
funkcjonalne dla portalu e-usług
publicznych Cz. III SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia
3) W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa wezwania
Wykonawców do prezentacji
oferowanego oprogramowania o
której mowa powyżej w pkt 1) wraz z
wezwaniem Zamawiający przekaże
scenariusze prezentacji zawierające
zamkniętą listę funkcjonalności
podlegających prezentacji oraz
wyznaczy czas przeznaczony na
prezentację.
4) Prezentacja odbywać się będzie w
siedzibie Zamawiającego.
5) Prezentacja jest elementem oceny
oferowanego oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”, która
dokonywana jest przez komisję
przetargową.
6) Przebieg prezentacji jest
dokumentowany przez komisję
przetargową w formie protokołu.
Komisja przetargowa, dla potrzeb
sporządzenia protokołu może
utrwalać przebieg prezentacji za
pomocą urządzeń rejestrujących
obraz lub dźwięk.
7) Zamawiający powiadomi
Wykonawców o skorzystaniu z
prawa, o którym mowa w pkt.
1) powyżej nie później niż 5 dni
roboczych (za dni robocze uznaje
się dni od poniedziałku do piątku za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy) przed wyznaczonym dniem
prezentacji. O kolejności prezentacji

publicznych Cz. III SIWZ – Opis
Przedmiotu Zamówienia
3) W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa wezwania
Wykonawców do prezentacji
oferowanego oprogramowania o
której mowa powyżej w pkt 1) wraz z
wezwaniem Zamawiający przekaże
scenariusze prezentacji zawierające
zamkniętą listę funkcjonalności
podlegających prezentacji oraz
wyznaczy czas przeznaczony na
prezentację.
4) Prezentacja odbywać się będzie w
siedzibie Zamawiającego.
5) Prezentacja jest elementem oceny
oferowanego oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”, która
dokonywana jest przez komisję
przetargową.
6) Przebieg prezentacji jest
dokumentowany przez komisję
przetargową w formie protokołu.
Komisja przetargowa, dla potrzeb
sporządzenia protokołu może
utrwalać przebieg prezentacji za
pomocą urządzeń rejestrujących
obraz lub dźwięk.
7) Zamawiający powiadomi
Wykonawców o skorzystaniu z
prawa, o którym mowa w pkt.
1) powyżej nie później niż 5 dni
roboczych (za dni robocze uznaje
się dni od poniedziałku do piątku za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy) przed wyznaczonym dniem
prezentacji. O kolejności prezentacji
zdecyduje kolejność składania ofert
w postępowaniu.
8) W trakcie prezentacji
niedopuszczalne jest prowadzenie
przez strony negocjacji treści oferty,
zadawanie pytań przez Wykonawcę
oraz wyjaśnianie wątpliwości.
9) Stwierdzenie pierwszej
niezgodności z deklaracją w ofercie
w zakresie wymagań i parametrów
oferowanego zintegrowanego
systemu medycznego skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
10) Prezentacja musi być
przeprowadzona na próbce –
komputer przenośny (laptop),
oferowanego oprogramowania
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zdecyduje kolejność składania ofert
w postępowaniu.
8) W trakcie prezentacji
niedopuszczalne jest prowadzenie
przez strony negocjacji treści oferty,
zadawanie pytań przez Wykonawcę
oraz wyjaśnianie wątpliwości.
9) Stwierdzenie pierwszej
niezgodności z deklaracją w ofercie
w zakresie wymagań i parametrów
oferowanego zintegrowanego
systemu medycznego skutkować
będzie odrzuceniem oferty.
10) Prezentacja musi być
przeprowadzona na próbce –
komputer przenośny (laptop),
oferowanego oprogramowania
„Centrum Usług Wspólnych”
dostarczonego wraz z ofertą.
11) Prezentacja musi być
przeprowadzona na testowym
środowisku z przykładową bazą
danych, wypełnioną danymi w
takim zakresie, aby możliwe było
pokazanie wszystkich funkcji ujętych
w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
12) Wykonawca zapewni wszelkie
niezbędne do przeprowadzenia
prezentacji zasoby konieczne do
wykonania prezentacji tj.:
a. zasoby sprzętowe:
— sprzęt wymagany w ramach
próbki – komputer przenośny
(laptop);
— projektor,
b. zasoby programowe – oferowane
programy, systemy operacyjne, bazy
danych itp.
13) Zastrzeżenie: Podłączenie do
Internetu zostanie zapewnione przez
Zamawiającego z ograniczeniem
podłączenia z portalem E-Puap
(wraz z poddomenami)

„Centrum Usług Wspólnych”
dostarczonego wraz z ofertą.
11) Prezentacja musi być
przeprowadzona na testowym
środowisku z przykładową bazą
danych, wypełnioną danymi w
takim zakresie, aby możliwe było
pokazanie wszystkich funkcji ujętych
w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
12) Wykonawca zapewni wszelkie
niezbędne do przeprowadzenia
prezentacji zasoby konieczne do
wykonania prezentacji tj.:
a. zasoby sprzętowe:
— sprzęt wymagany w ramach
próbki – komputer przenośny
(laptop);
— projektor,
b. zasoby programowe – oferowane
programy, systemy operacyjne, bazy
danych itp.
13) Zastrzeżenie: Podłączenie do
Internetu zostanie zapewnione przez
Zamawiającego z ograniczeniem
podłączenia z portalem E-Puap
(wraz z poddomenami)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
10/08/2015   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/08/2015   Godzina: 08:30
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
10/08/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/08/2015   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)
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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:
03/08/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-103932
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