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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:  Województwo Śląskie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Ligonia 46

Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-037 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wydział Pomocy Prawnej i
Zamówień Publicznych

Tel.: +48 322078570

Osoba do kontaktów:  Anna Krawiec, Maciej Lisowski, Alina Guzik

E-mail:  zamowienia@slaskie.pl Faks:  +48 322078578

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.slaskie.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

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:
Zakup oprogramowania komputerowego z licencją na użytkowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na
wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego (3 stanowiska).

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania komputerowego wraz z licencją na użytkowanie dla
potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz publicznego transportu
zbiorowego (3 stanowiska).
Za oprogramowanie dla potrzeb wydawania dokumentów na wykonywanie krajowego transportu drogowego
oraz publicznego transportu zbiorowego uznaje się oprogramowanie posiadające następujące cechy:
1) oprogramowanie umożliwiające:
a) obsługę przewoźników zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm. – zwana dalej u.t.d) oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, z późn. zm. – zwana dalej p.t.z),
b) wydawanie dokumentów związanych z transportem, zarządzanie transportem publicznym oraz wykonywanie
raportów oraz kompleksowych analiz,
c) wydawanie (drukowanie) zezwoleń na wykonywanie przewozów (ustawa u.t.d. / rozporządzenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i
międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń [Dz. U. z 2014 poz. 402]),
d) wydawanie (drukowanie) zaświadczeń operatorom publicznego transportu zbiorowego (ustawa p.t.z /
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
[Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205]),
e) wydawanie (drukowanie) potwierdzeń zgłoszenia przewozów w publicznym transporcie zbiorowym (ustawa
p.t.z / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie
dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów
[Dz. U. z 2011 r., Nr 40, poz. 205]),
f) planowanie i rejestrowanie wykonanych kontroli, których obowiązek wynika z ustawy o transporcie drogowym
i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
g) rejestrowanie i śledzenie składanych wniosków i korespondencji z przedsiębiorcami,
h) automatyczną kontrolę opłat za wydawane dokumenty,
i) przypominanie o dokumentach, których ważność wygasa,
j) realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych zgodnie z wymaganiami Kodeksu
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267, z późn. zm.),
k) rejestrowanie historii zmian w systemie z identyfikacją osób, które ich dokonały,
l) generowanie raportów,
m) zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych.
2) Oprogramowanie powinno zapewniać możliwość korzystania bez ograniczenia w czasie, tj. bez konieczności
wnoszenia okresowych opłat licencyjnych.
3) Oprogramowanie musi umożliwiać import danych z bazy danych w formacie DBF, wygenerowanej z
posiadanego przez Zamawiającego programu „Licencje, Zezwolenia i Zaświadczenia na Przewóz Osób i
Rzeczy” firmy Informica Sp. z o.o.
4) Oprogramowanie powinno posiadać zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie mniej niż 36 miesięczną
subskrypcję nadzoru autorskiego i serwisu dla każdej z licencji oprogramowania zapewniająca minimum:
a) aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, zwiększających ich funkcjonalność oraz
dostosowanych do aktualnie obowiązującego stanu prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,
wykorzystywanych lub mających zastosowanie w oprogramowaniu,
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b) pomoc techniczną pozwalającą szybko rozwiązać problemy dotyczące instalacji i konfiguracji
oprogramowania,
c) pozostałą pomoc techniczną, w tym usuwanie usterek i awarii oprogramowania objętego umową i
wynikających z winy Wykonawcy.
Szczegółowe warunki dot. subskrypcji nadzoru autorskiego i serwisu dla każdej z licencji oprogramowania
zawarte są w § 5 wzoru umowy (załącznik nr 2 do siwz).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48311000  
Dodatkowe przedmioty 72268000  
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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)
OP-ZP.272.3.00040.2015.AG

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_guzik77
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-059575   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 089-159799  z dnia:  08/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
05/05/2015  (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:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
16/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
16/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
16/06/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
17/06/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-069969
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