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Usługi - 508549-2019

28/10/2019    S208    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I. II. VI. VII.

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2019/S 208-508549

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 194-471932)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Badań Edukacyjnych
Adres pocztowy: ul. Górczewska 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-180
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zbigniew Obłoza
E-mail: zamowienia@ibe.edu.pl
Tel.: +48 222417131
Faks: +48 222417111
Adresy internetowe:

Główny adres: www.ibe.edu.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471932-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@ibe.edu.pl?subject=TED
http://www.ibe.edu.pl/
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

Stworzenie aplikacji składającej się z 3 narzędzi i wspierającej wdrożenie walidacji w ramach ZSK oraz rozwój i integracja z tą aplikacją
narzędzi Moje portfolio i Baza efektów uczenia się ZSK
Numer referencyjny: IBE/43/2019

II.1.2) Główny kod CPV

72212000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
1. stworzenie interaktywnego prototypu, jego przetestowanie i wprowadzenie do niego poprawek;
2. stworzenie (w zakresie grafiki i oprogramowania), przetestowanie, wprowadzenie poprawek, dostarczenie i wdrożenie na serwerze
Zamawiającego autorskiej aplikacji webowej „Moja walidacja” (nazwa robocza, dalej jako aplikacja), zgodnie z interaktywnym prototypem,
obejmującej również CMS dla Zamawiającego, składającej się z trzech narzędzi;
3. stworzenie pakietu instalacyjnego do zainstalowania według instrukcji przez dowolnego użytkownika internetu na zewnętrznym
serwerze (również w ramach usługi hostingu), zawierającego aplikację ze wszystkimi jej rozwiązaniami i funkcjonalnościami w kodzie
otwartym (Zamawiający rezygnuje z możliwości publikowania aktualizacji dla wersji zainstalowanych już na zewnętrznych serwerach);
4. rozbudowa i zintegrowanie z ww. aplikacją istniejącego już (jako aplikacja webowa) narzędzia Moje portfolio i BEU ZSK.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/10/2019
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471932

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471932-2019:TEXT:PL:HTML
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2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – (w odniesieniu do os. fiz., a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu
zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa każdy z nich;
7) oświadczenia wykonawcy o braku relacji i powiązań opisanych w art. 24 ust. 5 ppkt 3) – według wzoru określonego w załączniku nr 3
do SIWZ;
8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
9) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert;
10) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia;
Powinno być:
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
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w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do os. fiz., a w przypadku firm – w odniesieniu do firmy (podmiotu
zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta);
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten
składa każdy z nich;
7) oświadczenia wykonawcy o braku relacji i powiązań opisanych w art. 24 ust. 5 ppkt 3) - według wzoru określonego w załączniku nr 3
do SIWZ;
8) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
9) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług, w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, oraz
— załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym
mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
W przypadku wykazania zadań własnych, za dokumenty potwierdzające należyte wykonanie tych zadań Zamawiający uzna poświadczenia
uczestników szkoleń (np. ankiety uczestnika) lub podmiotów korzystających z przeprowadzonych analiz;
10) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich.
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Szczegółowe informacje odnośnie warunków udziału i wymaganych dokumentów, ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym
formularzu, określono w § 6 SIWZ.
Numer sekcji: II.2.5)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie członków zespołu wskazanego do realizacji projektu / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłaszane błędy / Waga: 6
Cena - Waga: 9
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie członków zespołu wskazanego do realizacji projektu / Waga: 50 % (15 pkt)
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na zgłaszane błędy / Waga: 20 % (6 pkt)
Cena - Waga: 30 % (9 pkt)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


