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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295377-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania
2017/S 143-295377

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 121-245117)

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

Polskie Centrum Akredytacji
9511998004
ul. Szczotkarska 42
Warszawa
01-382
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Żołyniak
Tel.:  +48 223557000
E-mail: przetarg@pca.gov.pl 
Faks:  +48 223557018
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pca.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa i wdrożenie systemu informatycznego realizującego e-Usługi wraz z infrastrukturą oraz szkoleniami w
ramach projektu e-Akredytacja.
Numer referencyjny: PI.260.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV
72263000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie specjalistycznego systemu informatycznego pn. „System e-Akredytacja” wspomagającego
pracę Polskiego Centrum Akredytacji;
2. Dostawę infrastruktury sprzętowo-programowej dla obsługi w/w systemu;
3. Instalację i wdrożenie systemu w Polskim Centrum Akredytacji;
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4. Udzielenie licencji, przekazanie kodów źródłowych oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do
systemu informatycznego oraz powstałej w wyniku zamówienia dokumentacji;
5. Udzielenie gwarancji oraz świadczenie asysty powdrożeniowej w Polskim Centrum Akredytacji;
6. Zapewnienie szkoleń z zakresu metodyki prowadzenia projektów przyjętej w studium wykonalności –
PRINCE2 Foundation i Practitioner lub równoważny, zakończone egzaminem wraz z możliwością uzyskania
certyfikatu.

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

26/07/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 121-245117

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
E) Analityk biznesowy (1 osoba), który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał
udział jako analityk biznesowy w dwóch projektach wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego
dla podmiotu publicznego, dla co najmniej 100 jednoczesnych użytkowników systemu o wartości wdrożenia
min.600 tys. zł brutto każde,
Powinno być:
E) Analityk biznesowy (1 osoba), który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert brał
udział jako analityk biznesowy w dwóch projektach wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla co
najmniej 100 jednoczesnych użytkowników systemu o wartości wdrożenia min.600 tys. zł brutto każde,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
F) Specjalista ds. bezpieczeństwa ICT, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
odpowiadał za projektowanie lub utrzymanie systemów bezpieczeństwa w dwóch projektach wdrożenia
zintegrowanego systemu informatycznego dla podmiotu publicznego, dla co najmniej 100 jednoczesnych
użytkowników systemu o wartości wdrożenia min. 600 tys. zł brutto każde,
Powinno być:
F) Specjalista ds. bezpieczeństwa ICT, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
odpowiadał za projektowanie lub utrzymanie systemów bezpieczeństwa w dwóch projektach wdrożenia
zintegrowanego systemu informatycznego dla co najmniej 100 jednoczesnych użytkowników systemu o
wartości wdrożenia min. 600 tys. zł brutto każde,
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/08/2017
Czas lokalny: 9:30
Powinno być:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 9:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/08/2017
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Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/08/2017
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


