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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.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego.
I. WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB
DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA

Zamiast:
I. WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB
DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania;
Do prowadzenia działalności w
zakresie niniejszego przedmiotu
zamówienia nie jest wymagane
posiadanie
specjalnych uprawnień;
2)posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

Powinno być:
I. WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB
DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIENIA
1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1
ustawy Pzp, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają
obowiązek ich posiadania;
Do prowadzenia działalności w
zakresie niniejszego przedmiotu
zamówienia nie jest wymagane
posiadanie
specjalnych uprawnień;
2)posiadania wiedzy i
doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że zrealizował w okresie ostatnich
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że zrealizował w okresie ostatnich
trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym
okresie:
co najmniej dwie usługi wdrożenia
systemu wraz z dostawą
oprogramowania potwierdzone
referencjami w
zakresie finansów, zarządzania
majątkiem, logistyki, kontrolingu
w jednostce sektora finansów
publicznych (w
rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych) dla minimum 100
użytkowników i wartości brutto
minimum 1 milion
złotych każda.
3)dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. zespołem
osób w skład, którego wchodzą:
a.Kierownik projektu – wykształcenie
wyższe informatyczne lub pokrewne,
posiadający certyfikat w zakresie
zarządzania projektami na poziomie,
co najmniej PRINCE2 Practitioner
lub PMP Practitioner, lub IPMA level
C, a także minimum 7 letnie
doświadczenie w zakresie
kierowania wdrożeniami
zintegrowanych systemów
informatycznych klasy ERP ( w tym
minimum 3 letnie doświadczenie w
zakresie oferowanego systemu),
przy
czym w tym okresie osoba ta
powinna zakończyć odbiorem
realizację, co najmniej 2 projektów
wdrożenia
zintegrowanych systemów
informatycznych klasy ERP, o
wartości netto minimum 1 mln
złotych.
b.Konsultanci Wiodący –
wykształcenie wyższe, minimum
1 (jedna) osoba przypadająca na
każdy niżej
wymieniony obszar funkcjonalny:

trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie:
co najmniej dwie usługi wdrożenia
oferowanego Systemu wraz z
dostawą oprogramowania w zakresie
finansów, zarządzania majątkiem,
logistyki, kontrolingu w jednostce
sektora finansów publicznych (w
rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych) lub spółkach prawa
handlowego z udziałem środków
publicznych, dla minimum 100
użytkowników i wartości brutto
minimum 1 milion złotych każda
potwierdzone referencjami.
Lub
co najmniej dwie usługi wdrożenia
oferowanego Systemu wraz z
dostawą oprogramowania w zakresie
finansów, zarządzania majątkiem,
logistyki, kontrolingu z czego:
• minimum jedna usługa w jednostce
sektora finansów publicznych (w
rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych) lub spółkach prawa
handlowego z udziałem środków
publicznych, dla minimum 100
użytkowników i wartości brutto
minimum 1 milion złotych każda
potwierdzone referencjami,
• minimum jedna usługa realizowana
dla uczelni wyższej dla minimum 80
użytkowników i wartości brutto 700
tysięcy PLN każda potwierdzone
referencjami.
3)dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj. zespołem
osób w skład, którego wchodzą:
a.Kierownik projektu - wykształcenie
wyższe informatyczne tub pokrewne,
posiadający certyfikat w zakresie
zarządzania projektami na
poziomie, co najmniej PRINCE2
Practitioner lub PMP Practitioner,
lub IPMA ievel C, a także
minimum 7 letnie doświadczenie w
zakresie kierowania wdrożeniami
zintegrowanych systemów
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•Finanse i księgowość –
wykształcenie kierunkowe
ekonomiczne lub pokrewne
•Ewidencja majątku – wykształcenie
kierunkowe lub kursy
•Logistyka (gospodarka
magazynowa, sprzedaż i zakupy)
–wykształcenie kierunkowe
ekonomiczne
•Kontroling – wykształcenie w
zakresie finansów, ekonomii lub
kontrolingu.
oraz posiadająca
•minimum 5 letnie doświadczenie w
realizacji projektów informatycznych
oraz doświadczenie w realizacji,
co najmniej 3 odrębnych projektów
wdrożenia systemu (w tym minimum
3 letnie doświadczenie w zakresie
oferowanego systemu)
c.Konsultant techniczny -
posiadający minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w
obszarze IT ( w tym minimum
roczne w zakresie ofertowanego
systemu), w tym pełnił funkcję
osoby odpowiedzialnej za obszar
technologiczny,
w co najmniej 2 projektach
informatycznych wdrożeń systemów
ERP, oraz posiadający kompetencje
w zakresie
obsługi technicznej systemów
informatycznych.
Minimalna ilość osób wymagana
przez Zamawiającego: jeden
kierownik projektu oraz czterech
konsultantów
wiodących o kompetencjach
pokrywających, jako zespół
wszystkie obszary funkcjonalne
systemu (Finanseksięgowość,
Ewidencja majątku, Logistyka i
Kontroling) oraz jeden konsultant
techniczny. Razem minimum 6 osób.
Osoby spełniające wymagania
do realizacji projektu powinny być
ujęte w formularzach zgodnych z
załącznikiem
nr 7 do SIWZ i dołączonych do
oferty.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej;

informatycznych klasy ERP.
Ponadto kierownik projektu powinien
posiadać 3 letnie doświadczenie
w zakresie oferowanego Systemu
z legitymowaniem się co najmniej
jednym zakończonym wdrożeniem
tego systemu o wartości min 700
tys PLN, gdzie pełnił rolę kierownika
projektu.
b.Konsultanci Wiodący –
wykształcenie wyższe, minimum
1 (jedna) osoba przypadająca na
każdy niżej
wymieniony obszar funkcjonalny:
•Finanse i księgowość –
wykształcenie kierunkowe
ekonomiczne lub pokrewne
•Ewidencja majątku – wykształcenie
kierunkowe lub kursy
•Logistyka (gospodarka
magazynowa, sprzedaż i zakupy)
–wykształcenie kierunkowe
ekonomiczne
•Kontroling – wykształcenie w
zakresie finansów, ekonomii lub
kontrolingu.
oraz posiadająca
•minimum 5 letnie doświadczenie w
realizacji projektów informatycznych
oraz doświadczenie w realizacji,
co najmniej 3 odrębnych projektów
wdrożenia systemu (w tym minimum
3 letnie doświadczenie w zakresie
oferowanego systemu)
c.Konsultant techniczny -
posiadający minimum 3 letnie
doświadczenie zawodowe w
obszarze IT ( w tym minimum
roczne w zakresie ofertowanego
systemu), w tym pełnił funkcję
osoby odpowiedzialnej za obszar
technologiczny,
w co najmniej 2 projektach
informatycznych wdrożeń systemów
ERP, oraz posiadający kompetencje
w zakresie
obsługi technicznej systemów
informatycznych.
Minimalna ilość osób wymagana
przez Zamawiającego: jeden
kierownik projektu oraz czterech
konsultantów
wiodących o kompetencjach
pokrywających, jako zespół
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Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
średni roczny przychód netto z
ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
to za ten okres, nie mniejszy niż 2
miliony złotych.
2.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wyłącznie Wykonawcy,
którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp.
3.Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
4.Ocena spełnienia wyżej
określonych warunków udziału w
postępowaniu dokonana będzie w
oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu dokumenty i
oświadczenia.
5.Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia ww. warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw
do
wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w
pkt. III.2.1) pkt.I, zostaną wykluczeni
z
niniejszego postępowania.

wszystkie obszary funkcjonalne
systemu (Finanseksięgowość,
Ewidencja majątku, Logistyka i
Kontroling) oraz jeden konsultant
techniczny. Razem minimum 6 osób.
Osoby spełniające wymagania
do realizacji projektu powinny być
ujęte w formularzach zgodnych z
załącznikiem
nr 7 do SIWZ i dołączonych do
oferty.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże
średni roczny przychód netto z
ostatnich
trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
to za ten okres, nie mniejszy niż 2
miliony złotych.
2.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wyłącznie Wykonawcy,
którzy wykażą brak podstaw do
wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp.
3.Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania
zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
4.Ocena spełnienia wyżej
określonych warunków udziału w
postępowaniu dokonana będzie w
oparciu o złożone
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przez Wykonawcę w niniejszym
postępowaniu dokumenty i
oświadczenia.
5.Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia ww. warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw
do
wykluczenia z postępowania w
okolicznościach, o których mowa w
pkt. III.2.1) pkt.I, zostaną wykluczeni
z
niniejszego postępowania.

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:
07/02/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-019789
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