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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:  Alina Guzik, Andrzej Karczmarzyk, Grzegorz Januszek, Monika Strzemińska, Jolanta
Wajzer

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:
Dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia i modyfikacji baz danych
zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z księgowaniem wpływów i
redystrybucją zebranych opłat za korzystanie ze środowiska

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego do tworzenia
i modyfikacji baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska wraz z
księgowaniem wpływów i redystrybucją zebranych opłat za korzystanie ze środowiska. Przedmiot zamówienia
został opisany w załączniku nr 1 do umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48610000  
Dodatkowe przedmioty 72268000  
 72250000  
 72260000  
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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.272.3.00055.2015.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:   2015-066382   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 099-179166  z dnia:  23/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/05/2015  (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:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego,

Zamiast:

(...)
A. 1.1.2 posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, co najmniej 1 dostawę
systemu informatycznego do
zbierania i przetwarzania informacji
o środowisku przekazywanych
przez podmioty korzystające ze
środowiska, posiadającym w
szczególności funkcjonalność
księgowania wpływów i redystrybucji
zebranych opłat. Ocena spełniania
ww. warunku zostanie dokonana
według formuły: „spełnia -
nie spełnia” na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia
wymienionego

Powinno być:

(...)
A. 1.1.2 posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje należycie,
co najmniej 1 dostawę (lub
dostawę wraz z utrzymaniem
systemu) o wartości minimum
1.000.000 zł brutto zintegrowanego
systemu informatycznego do
zbierania i przetwarzania informacji
wynikających z poboru opłat
oraz księgowania wpływów i
redystrybucji zebranych funduszy.
Pod pojęciem „zintegrowany
system” rozumie się system
połączony i funkcjonujący jako
całość, zawierający mechanizmy
wewnętrznej, automatycznej
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w pkt B ppkt 1.1.1. i dokumentów
wymienionych w pkt B pkt 1.1.2. Nie
wykazanie spełniania ww. warunku
skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ww.
warunek spełniają łącznie.
(...)
B. 1.1.2. Wykaz wykonanych
głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem
ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały
wykonane (załącznik nr 4 do
formularza ofertowego), oraz
załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane należycie - dot. warunku,
o którym mowa w pkt A ppkt 1.1.2.
Pod pojęciem głównych dostaw
Zamawiający rozumie dostawy
wskazane w wykazie, niezbędne
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia opisanego w
pkt A ppkt 1.1.2.
(...)
B.4 Dowodami potwierdzającymi,
że dostawy zostały wykonane
należycie, o których mowa w pkt B
ppkt 1.1.2 są:
a) poświadczenie;
b) oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt B ppkt 4.a).
(...)

wymiany danych pomiędzy jego
elementami.
W przypadku wykonywania i
niezakończenia jeszcze dostawy,
Wykonawca zobowiązany jest podać
na jaką wartość dostawa została
wykonana do dnia wystawienia
dowodu, o którym mowa w pkt
B.1.1.2 , potwierdzającego czy
dostawa jest wykonywana należycie.
Podana/wskazana wartość będzie
brana pod uwagę do oceny
spełnienia warunku.
Ocena spełniania ww. warunku
zostanie dokonana według formuły:
„spełnia - nie spełnia” na podstawie
załączonego do oferty oświadczenia
wymienionego
w pkt B ppkt 1.1.1. i dokumentów
wymienionych w pkt B pkt 1.1.2. Nie
wykazanie spełniania ww. warunku
skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia ww.
warunek spełniają łącznie.
(...)
B. 1.1.2. Wykaz wykonanych
głównych dostaw , a przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych
dostaw, w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane
(załącznik nr 4 do formularza
ofertowego), oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie -
dot. warunku, o którym mowa w pkt
A.1.1.2 . Pod pojęciem głównych
dostaw Zamawiający rozumie
dostawy wskazane w wykazie,
niezbędne do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia
opisanego w pkt A ppkt 1.1.2.
(...)
B.4. Dowodami potwierdzającymi,
że dostawy zostały wykonane
należycie, o których mowa w pkt B
ppkt 1.1.2 są:
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a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt B.4.a).
(...)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
A. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp dotyczące:
1.1 posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, co najmniej 1 dostawę
systemu informatycznego do
zbierania i przetwarzania informacji
o środowisku przekazywanych
przez podmioty korzystające ze
środowiska, posiadającym w
szczególności funkcjonalność
księgowania wpływów i redystrybucji
zebranych opłat.
(...)
B. 1.1.2. Wykaz wykonanych
głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane
(załącznik nr 4 do formularza
ofertowego), oraz załączeniem

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
A. Warunki udziału w postępowaniu
oraz opis sposobu dokonywania
oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp dotyczące:
1.1 posiadania wiedzy i
doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie
ww. warunku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał a
w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje należycie,
co najmniej 1 dostawę (lub
dostawę wraz z utrzymaniem
systemu) o wartości minimum
1.000.000 zł brutto zintegrowanego
systemu informatycznego do
zbierania i przetwarzania informacji
wynikających z poboru opłat
oraz księgowania wpływów i
redystrybucji zebranych funduszy.
Pod pojęciem „zintegrowany
system” rozumie się system
połączony i funkcjonujący jako
całość, zawierający mechanizmy
wewnętrznej, automatycznej
wymiany danych pomiędzy jego
elementami.
W przypadku wykonywania i
niezakończenia jeszcze dostawy,
Wykonawca zobowiązany jest podać
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dowodów, czy zostały wykonane
należycie - dot. warunku, o którym
mowa w pkt A ppkt 1.1.1.
(...)
B. 2. Dowodami potwierdzającymi,
że dostawy zostały wykonane
należycie,
o których mowa w pkt B ppkt 1.1.2
są:
a) poświadczenie, ,
b) oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa
w pkt B ppkt 2.a).
(...)

na jaką wartość dostawa została
wykonana do dnia wystawienia
dowodu, o którym mowa w pkt
B.ppkt 1.1.2 , potwierdzającego
czy dostawa jest wykonywana
należycie. Podana/wskazana
wartość będzie brana pod uwagę do
oceny spełnienia warunku.
(...)
B. 1.1.2. Wykaz wykonanych a
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane
(załącznik nr 4 do formularza
ofertowego), oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie -
dot. warunku, o którym mowa w pkt
A.1.1.1) ,
(...)
B. 2. Dowodami potwierdzającymi,
że dostawy zostały wykonane
należycie,
o których mowa w pkt B ppkt 1.1.2
są:
a) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert,
b) oświadczenie Wykonawcy,
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia, o którym
mowa
w pkt B ppkt 2.a).
(...)

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

Zamiast:

(...)
2. Termin dostawy przedmiotu
zamówienia: zgodnie z ofertą
Wykonawcy, jednak nie później niż
do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
(...)

Powinno być:

(...)
2. Termin dostawy przedmiotu
zamówienia: zgodnie z ofertą
Wykonawcy, jednak nie później niż
do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
(...)
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5. Punkty za kryterium „termin
dostawy przedmiotu zamówienia”
zostaną przyznane w skali punktowej
od 0 do 6 punktów. Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza
krótszego niż 3 dni terminu dostawy
przedmiotu zamówienia lub
dłuższego niż 14 dni licząc od dnia
zawarcia umowy lub np. wskazania
terminu w dniach roboczych -
wówczas oferta zostanie odrzucona.
W razie niewskazania w ofercie
Wykonawcy proponowanego
terminu dostawy przedmiotu
zamówienia przyjmuje się, że
Wykonawca zaproponował
maksymalny termin określony w pkt
IV.2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. 14 dni, zgodnie z
zobowiązaniem zawartym w pkt 4
formularza ofertowego, i w związku z
powyższym otrzymuje 0 punktów.

5. Punkty za kryterium „termin
dostawy przedmiotu zamówienia”
zostaną przyznane w skali punktowej
od 0 do 6 punktów. Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza
krótszego niż 3 dni terminu dostawy
przedmiotu zamówienia lub
dłuższego niż 21 dni licząc od dnia
zawarcia umowy lub np. wskazania
terminu w dniach roboczych -
wówczas oferta zostanie odrzucona.
W razie niewskazania w ofercie
Wykonawcy proponowanego
terminu dostawy przedmiotu
zamówienia przyjmuje się, że
Wykonawca zaproponował
maksymalny termin określony w pkt
IV.2 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, tj. 21 dni, zgodnie z
zobowiązaniem zawartym w pkt 4
formularza ofertowego, i w związku z
powyższym otrzymuje 0 punktów.

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:
30/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/07/2015   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:
30/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/07/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
30/06/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/07/2015   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:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-070938
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