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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:  Politechnika Gdańska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-233 Państwo:  Polska (PL)
Punkt kontaktowy:  Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 583471463
Osoba do kontaktów:  _____
E-mail: +48 583472913

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pg.gda.pl/
Adres profilu nabywcy:  (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://www.dzp.pg.gda.pl
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:
Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego - eKwestura
wspomagającego procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki Gdańskiej w obszarach:
finansowo-księgowym, ewidencji majątku, logistycznym, kontrolingu. ZP/440/025/U/11

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w obszarze
finansowo-księgowym (F-K) obejmującym: 1.1. Dostawę licencji oprogramowania wspomagającego procesy
Zamawiającego w zakresie: 1.1.1. Księgowości 1.1.2. Ewidencji i rozliczania delegacji 1.1.3. Ewidencji i
rozliczania płatności (kasa i bank) 1.1.4. Rejestrów VAT 1.1.5. Ewidencji i rozliczania faktur zakupu 1.1.6.
Ewidencji i rozliczania rozrachunków 1.1.7. Centralnej kartoteki kontrahentów 1.2. Wdrożenie oprogramowania
systemu 1.3. Dostawę licencji oprogramowania narzędziowego i systemowego niezbędnego do wdrożenia i
funkcjonowania systemu eKwestura (bazy danych, warstwa pośrednia, itp.) 1.4. Wsparcie po wdrożeniu w/w
oprogramowania przez okres 3 lat od zakończenia pierwszego miesiąca pracy, potwierdzonego protokołem
odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48440000  
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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)
ZP/440/025/D/11

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_renskowr
Dane referencyjne ogłoszenia:   2011-163839   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2011/S 229-371751  z dnia:  29/11/2011  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/11/2011  (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.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:
1. Na postępowanie należy
wnieść wadium w wysokości:
75000 (słownie: siedemdziesiąt
pięć tysięcy) przed upływem
terminu składania ofert. 2. Wadium
może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, - przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Millennium S.A. 64 1160
2202 0000 0001 8607 3782 z
dopiskiem: „Wadium do przetargu
na System eKwestura” wg SIWZ-
ZP/440/025/U/11 Wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia
04.01.2011 r. do godz. 11:00. Kopię
przelewu należy dołączyć do oferty.
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest

Powinno być:
1. Na postępowanie należy
wnieść wadium w wysokości:
75000 (słownie: siedemdziesiąt
pięć tysięcy) przed upływem
terminu składania ofert. 2. Wadium
może być wnoszone w jednej
lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, - przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Millennium S.A. 64 1160
2202 0000 0001 8607 3782 z
dopiskiem: „Wadium do przetargu
na System eKwestura” wg SIWZ-
ZP/440/025/U/11 Wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu
bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas,
gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert, tj. do dnia
04.01.2012 r. do godz. 11:00. Kopię
przelewu należy dołączyć do oferty.
2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest
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zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa
w art. 6 b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) pkt. 23. Informacje dodatkowe.

Zamiast:
Ofertę należy złożyć w dwóch
(jedno w drugim) nieprzejrzystych,
zamkniętych opakowaniach
(kopertach), w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczających jej
nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Opakowanie powinno być
zaadresowane: PRZETARG NA
SYSTEM EKWESTURA – wg
ZP/440/025/U/11 NIE OTWIERAĆ
PRZED DNIEM 04 stycznia 2011 r.
GODZ. 11:30

Powinno być:
Ofertę należy złożyć w dwóch
(jedno w drugim) nieprzejrzystych,
zamkniętych opakowaniach
(kopertach), w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczających jej
nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Opakowanie powinno być
zaadresowane: PRZETARG NA
SYSTEM EKWESTURA – wg
ZP/440/025/U/11 NIE OTWIERAĆ
PRZED DNIEM 04 stycznia 2012 r.
GODZ. 11:30

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

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:
08/12/2011  (dd/mm/rrrr)
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