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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
Warszawa
00-828
Polska
Osoba do kontaktów: PFRON
Tel.:  +48 225055256
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl 
Faks:  +48 225055275
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pfron.org.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe wytworzenie oraz wdrożenie systemu inform., który usprawni osobom niepełnospr. i podmiotom
działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorząd...
Numer referencyjny: ZP/15/16

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem Umowy jest:
1) kompleksowe wytworzenie przez Wykonawcę dzieła w postaci Systemu, spełniającego wymagania
Zamawiającego opisane w Umowie oraz OPZ, a następnie, wdrożenie Systemu spełniającego wymagania z
Umowy na podstawie odebranej przez Zamawiającego Analizy, OPZ oraz na zasadach opisanych w Umowie
i Zał., gwarantującego osiągnięcie celów, rezultatów i wskaźników Projektu wraz ze skonfigurowaniem i
zainstalowaniem przez Wykonawcę Systemu na Środowisku Produkcyjnym;
2) opracowanie i dostarczenie Dokumentacji określonej w Umowie, w tym Dokumentacji Użytkownika oraz
Powykonawczej;
3) świadczenie przez Wykonawcę Usług Utrzymania, w szczególności na zasadach określonych w załączniku nr
1 do OPZ,
4) świadczenie przez Wykonawcę Usług Modyfikacji w ramach maksymalnego limitu 4200 Roboczogodzin, w
szczególności na zasadach określonych w zał. nr 1 do OPZ.
5) Szczegółowy OPZ - Zał. 1 do SIWZ.
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6) Zakres oraz zasady wykonania usług określa zał. nr 7 SIWZ

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

28/12/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-140192
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 212-386165
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/10/2016

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: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt IIb
Zamiast:
IIb. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1) pkt 2 lit.
a i lit. d powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
IIb. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1) pkt II a powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 04/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 04/01/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/01/2017
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


