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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Drewniak
Tel.:  +48 226618432
E-mail: arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP.ZSIN Faza II.K-GESUTBudowa oraz rozwój e-usług i narzędzi w ramach
projektów CAPAP, ZSIN Faza II i K-GESUT wraz ze szkoleniami.
Numer referencyjny: BO-ZP.2610.41.2016.IZ.CAPAP.ZSIN Faza II.K-GESUT

II.1.2) Główny kod CPV
72260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo – implementacyjne, dokumentacyjne
oraz szkolenia, związane z wytworzeniem narzędzi do analiz i udostępniania wyników CAPAP oraz rozbudową
systemów ZSIN i K-GESUT w celu utworzenia i rozwoju e-usług w ramach projektów CAPAP, ZSIN faza II i K-
GESUT.Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okreslono w zalączniku nr 1 do SIWZ.

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

16/03/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:arkadiusz.drewniak@gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-153531
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 232-422781
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/11/2016

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Zamiast:
Powinno być:
36 941 452,23 zł
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Powinno być:
cd.III.1.1.Na wezwanie zamawiającego Wykonawca składa nastepujący dokument oświadczenie 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- załącznik nr 10 do SIWZ
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ust.2 b) architekt systemow informatycznych pkt.3
Zamiast:
3)posiada doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania w metodzie powszechnie dostępnej potwierdzone
co najmniej rocznym udziałem w projekcie w którym Zamawiający wymaga stosowanie tej metody,
Powinno być:
3. posiada doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania w metodzie COSMIC lub równoważnej,
potwierdzone co najmniej rocznym udziałem w projekcie, w którym Zamawiający wymagał stosowanie tej
metody, przy czym przez równoważność rozumie się metodę wymiarowania oprogramowania opracowaną
przez organizację międzynarodową zapewniającą obiektywizm, skupiającą specjalistów w zakresie stosowania
normy ISO/IEC14143, która umożliwia pozyskanie certyfikatu w procesie certyfikacji analogicznym do procesu
organizacji COSMIC, na podstawie testów prowadzonych przez autoryzowanych egzaminatorów, a pytania do
egzaminu są zatwierdzone przez komitet merytoryczny
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ust.2 b architekt systemow informatycznych pkt.6
Zamiast:
6) posiada doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej dla systemów o dużej wydajności,
dostępności (99 %), niezawodności,
Powinno być:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:422781-2016:TEXT:PL:HTML
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6)posiada doświadczenie w zakresie projektowania infrastruktury sieciowej dla systemów o dużej wydajności
(wymagana prędkość sieci dla systemu powyżej 1 Gb) i dostępności (99%),
Numer sekcji: III.2.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: f) Specjalista w zakresie wymiarowania oprogramowania
Zamiast:
f) Specjalista w zakresie wymiarowania oprogramowania (minimum 3 osoby) 1) posiada certyfikat COSMIC
Foundation lub równoważny,2) w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert oraz po uzyskaniu
certyfikatu COSMIC Foundation (lub równoważnego), nabył doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania
metodą COSMIC (lub równoważną) potwierdzone udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych,
zakończonych do dnia składania ofert, o wartości minimum 1 000 000 brutto w roli specjalisty w zakresie
wymiarowania oprogramowania zgodnie z metodą COSMIC lub równoważną.
Powinno być:
f) Specjalista w zakresie wymiarowania oprogramowania (minimum 3 osoby)1. posiada certyfikat COSMIC
Foundation lub równoważny, przy czym przez równoważność rozumie się certyfikat potwierdzający te same
umiejętności nadany przez organizację międzynarodową zapewniającą obiektywizm, skupiającą specjalistów
w zakresie stosowania normy ISO/IEC14143 w procesie certyfikacji analogicznym do procesu organizacji
COSMIC, na podstawie testów prowadzonych przez autoryzowanych egzaminatorów, a pytania do egzaminu
są zatwierdzone przez komitet merytoryczny., 2. w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert oraz po
uzyskaniu certyfikatu COSMIC Foundation (lub równoważnego w rozumieniu wskazanym w ppkt 1 powyżej),
nabył doświadczenie w wymiarowaniu oprogramowania metodą COSMIC (lub równoważną) potwierdzone
udziałem w co najmniej dwóch projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, o wartości
minimum 1 000 000,00 brutto w roli specjalisty w zakresie wymiarowania oprogramowani
Numer sekcji: VI.1
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 aa
ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta
została oceniona jako najkorzystniejsza zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ustęp 1 ustawy, w zakresie wynikającym
z treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu:
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ust.1pkt.8
Zamiast:
jednej usługi trwającej co najmniej 12 miesięcy, w trakcie której Wykonawca wykonywał prace o łącznej liczbie
co najmniej 3500 CPF (COSMIC FUNCTION POINT) rocznie przy zastosowaniu metodyki punktów funkcyjnych
COSMIC. W przypadku gdy przedstawiona referencja nie będzie wyrażała złożoności oprogramowania w
CPF, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia zawierającego wycenę złożoności
oprogramowania w CPF.
Powinno być:
jednej usługi trwającej co najmniej 12 miesięcy, w trakcie której Wykonawca wykonywał prace o łącznej
liczbie co najmniej 3500 CFP (COSMIC FUNCTION POINT) średniorocznie przy zastosowaniu metodyki
punktów funkcyjnych COSMIC lub równoważnej (przez równoważność rozumie się metodę wymiarowania
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oprogramowania opracowaną przez organizację międzynarodową zapewniającą obiektywizm, skupiającą
specjalistów w zakresie stosowania normy ISO/IEC14143), z zastrzeżeniem, że zastosowana strategia
wymiarowania jest porównywalna ze strategią wymiarowania przedstawioną w Podręczniku szacowania
stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy. Strategię wymiarowania traktuje się jako porównywalną, gdy jej cel,
zakres, aktorzy oraz poziom granulacji jest określony w sposób analogiczny jak w Załączniku nr 8 do Umowy –
Podręcznik szacowania rozmiaru oprogramowania SIG. W przypadku, gdy przedstawiona referencja nie będzie
wyrażała złożoności oprogramowania w CFP, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do p
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/01/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/01/2017
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 03/04/2017
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
cd.VII 1.2.powinno być f-oprogramowania zgodnie z metodą COSMIC lub inną wymienioną w normie ISO/IEC
14143
cd..VII 1.3.ust.1. pkt.8 do przedstawienia oświadczenia zawierającego wycenę złożoności oprogramowania w
CPF wyliczoną zgodnie z zapisami Podręcznika szacowania stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy.


