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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546339-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2020/S 222-546339

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 203-493965)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Opolski
Adres pocztowy: pl. Kopernika 11a
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Czura
E-mail: zamowienia@uni.opole.pl 
Tel.:  +48 775415977
Faks:  +48 775416026
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zamowienia.uni.opole.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/uni_opole

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę Macierzy Edukacyjnej, dla potrzeb 
realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”
Numer referencyjny: U/08/2020

II.1.2) Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę macierzy 
edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w 
Opolu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zadanie nr 1: Opracowanie koncepcji, dostarczenie oraz instalacja i konfiguracja systemu klasy ERP, w 
podziale na:
2.1.1. opracowanie koncepcji indywidualnie sparametryzowanego systemu ERP wraz z dostarczeniem 
niezbędnych licencji obcych;
2.1.2. dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej niezbędnych dla obsługi systemu ERP i środowiska 
symulacyjnego;
2.1.3. wdrożenie (konfiguracja) i pełne uruchomienie indywidualnie sparametryzowanej instalacji systemu ERP;
2.2. zadanie nr 2: Dostarczenie środowiska symulacyjnego na bazie systemu klasy ERP, jego instalacja i 
konfiguracja, w podziale na:
2.2.1. opracowanie koncepcji i przygotowanie środowiska symulacyjnego z bazami danych firm ćwiczebnych;
2.2.2. instalacja i konfiguracja środowiska symulacyjnego macierzy edukacyjnej na bazie systemu ERP;
2.3. zadanie nr 3: Opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), w podziale na:
2.3.1. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych n potrzeby realizacji zajęć w ramach bloku wstępnego;
2.3.2. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w blokach merytorycznych;
2.3.3. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w ramach bloku 
podsumowującego;
2.4. zadanie nr 4: Realizacja komponentu konsultacji eksperckich z przedstawicielami sektora NUB;
które zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

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

09/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 203-493965

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN.
II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy (tj. protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zamawiający 
udostępni wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 
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pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Zawartość oferty:
1. formularz ofertowy;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ – zał. 
nr 2 do SIWZ);
3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, 
której prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);
5. zabezpieczenie oferty wadium;
6. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – zał. nr 7 do 
SIWZ (jeżeli dotyczy).
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
IV. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, tj.:
1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
zamawiającemu:
1.1. wykaz usług wykonanych (sporządzony zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ)(...);
1.2. wykaz osób (sporządzony zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ)(...).
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. spełnianie przez 
oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć zamawiającemu
oświadczenie wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania (sporządzone 
zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) w zakresie realizacji zamówienia wskazanych przez zamawiającego w pkt 3.7 
SIWZ i zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. braku podstaw 
wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu:
3.1. 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 albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
3.2. 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;
3.3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
V. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie zakresu dokumentów, jakie 
zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
wykazanie braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust.1 pkt 12–23 ustawy) oraz spełnianie wymagań określonych 
przez zamawiającego (w tym przez wykonawców będących podmiotami zagranicznymi) zostały określone w 
dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem (https://platformazakupowa.pl/transakcja/384239).
Powinno być:
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I. Każda oferta, musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 PLN.
II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 
86 ust. 5 ustawy (tj. protokołu z otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zamawiający 
udostępni wykonawcom w dniu otwarcia ofert wraz z protokołem z otwarcia ofert), o której mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III. Zawartość oferty:
1. formularz ofertowy;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ – zał. 
nr 2 do SIWZ);
3. pełnomocnictwo* podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);
4. pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, 
której prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty);
5. zabezpieczenie oferty wadium;
6. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów – zał. nr 7 do 
SIWZ (jeżeli dotyczy).
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
IV. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj.: spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, tj.:
1. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
zamawiającemu:
1.1. wykaz usług wykonanych (sporządzony zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ)(...);
1.2. wykaz osób (sporządzony zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ)(...).
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
zamawiającemu:
2.1. oświadczenie wykonawcy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania 
(sporządzone zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ) (...)
2.2. Opis przedmiotu zamówienia, sporządzony na podstawie załącznika nr 1A do SIWZ (...)
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. braku podstaw 
wykluczenia, wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu:
3.1. 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 albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
3.2. 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;
3.3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
V. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w sekcji – pełne określenie zakresu dokumentów, jakie 
zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
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wykazanie braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy) oraz spełnianie wymagań określonych 
przez zamawiającego (w tym przez wykonawców będących podmiotami zagranicznymi) zostały określone w 
dokumentach zamówienia dostępnych pod adresem (https://platformazakupowa.pl/transakcja/384239).
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę macierzy 
edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w 
Opolu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
— zadanie 1: dostarczenie licencji systemu klasy ERP wraz z instalacją i konfiguracją środowiska roboczego,
— zadanie 2: dostarczenie środowiska symulacyjnego na bazie systemu klasy ERP, jego instalacja i 
konfiguracja,
— zadanie 3: opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych (szkoleniowych),
— zadanie 4: realizacja komponentu konsultacji eksperckich z przedstawicielami sektora NUB,
które zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z wdrożeniem systemu informatycznego pełniącego rolę macierzy 
edukacyjnej, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w 
Opolu”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zadanie nr 1: Opracowanie koncepcji, dostarczenie oraz instalacja i konfiguracja systemu klasy ERP, w 
podziale na:
2.1.1. opracowanie koncepcji indywidualnie sparametryzowanego systemu ERP wraz z dostarczeniem 
niezbędnych licencji obcych;
2.1.2. dostarczenie elementów infrastruktury informatycznej niezbędnych dla obsługi systemu ERP i środowiska 
symulacyjnego;
2.1.3. wdrożenie (konfiguracja) i pełne uruchomienie indywidualnie sparametryzowanej instalacji systemu ERP;
2.2. zadanie nr 2: Dostarczenie środowiska symulacyjnego na bazie systemu klasy ERP, jego instalacja i 
konfiguracja, w podziale na:
2.2.1. opracowanie koncepcji i przygotowanie środowiska symulacyjnego z bazami danych firm ćwiczebnych;
2.2.2. instalacja i konfiguracja środowiska symulacyjnego macierzy edukacyjnej na bazie systemu ERP;
2.3. zadanie nr 3: Opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych (szkoleniowych), w podziale na:
2.3.1. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych n potrzeby realizacji zajęć w ramach bloku wstępnego;
2.3.2. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w blokach merytorycznych;
2.3.3. opracowanie i dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w ramach bloku 
podsumowującego;
2.4. zadanie nr 4: Realizacja komponentu konsultacji eksperckich z przedstawicielami sektora NUB;
które zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do stu dwudziestu [120] dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz z zastrzeżeniem, że:
1.1. zadanie nr 1 – zostanie wykonane w terminie maksymalnie czternastu [14] dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy przy czym niezbędne oprogramowanie, jego instalacja i konfiguracja dla bloku wstępnego (opisanego 
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w zadaniu nr 2) zostanie wykonane w terminie maksymalnie czterdziestu pięciu [45] dni roboczych od dnia 
zawarcia
Powinno być:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do stu dwudziestu [120] dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 4.2 SIWZ oraz z zastrzeżeniem, że:
1.1. zadanie nr 1 – w zakresie pkt 3.2.1.1 SIWZ zostanie wykonane w terminie maksymalnie czternastu [14] dni 
roboczych od dnia zawarcia umowy a w zakresie pkt 3.2.1.2 SIWZ oraz w zakresie pkt 3.2.1.3 SIWZ zostanie 
wykonane w terminie maksymalnie czterdziestu pięciu [45] dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
1.2. zadanie nr 2 – zostanie wykonane w terminie maksymalnie stu [100] dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy, przy czym instalacja i konfiguracja środowiska symulacyjnego dla bloku wstępnego (opisanego w 
zadaniu nr 2) zostanie wykonana w terminie maksymalnie czterdziestu pięciu [45] dni roboczych od dnia 
zawarcia umowy;
1.3. zadanie nr 3 – zostanie wykonane w terminie maksymalnie stu [100] dni roboczych od dnia zawarcia 
umowy z zastrzeżeniem, że niezbędne materiały dydaktyczne (opisane w zadaniu nr 3) dla bloku wstępnego w 
terminie maksymalnie czterdziestu pięciu [45] dni roboczych od dnia zawarcia umowy;
1.4. zadanie nr 4 – zostanie wykonane w terminie maksymalnie stu dwudziestu [120] dni roboczych od 
dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że konsultacje eksperckie z przedstawicielami sektora NUB dla 
wykładowców Uniwersytetu Opolskiego dla bloku wstępnego (opisane w zadaniu nr 4) w terminie maksymalnie 
sześćdziesięciu [60] dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
2. Wsparcie powdrożeniowe i asysta techniczna dla indywidualnie sparametryzowanej instalacji systemu ERP.
W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia wsparcie powdrożeniowe i asystę 
techniczną dla indywidualnie sparametryzowanej instalacji systemu ERP, które będą świadczone od momentu 
zakończenia wdrożenia (konfiguracji) i pełnego uruchomienia indywidualnie sparametryzowanej instalacji 
systemu ERP, o którym mowa w pkt 3.2.1.3 SIWZ do zakończenia czterdziestego ósmego [48] miesiąca 
liczonego od dnia zawarcia umowy, w zakresie obsługi i reagowania na zgłoszenia serwisowe związane z 
funkcjonowaniem przedmiotu umowy:
2.1. rozwiązywanie błędów krytycznych w ciągu ośmiu [8] godzin od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego, a pozostałych błędów nie dłużej niż w ciągu maksymalnie dziesięciu [10] dni roboczych od 
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego;
2.2. aktualizowania oprogramowania, tak aby było ono zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa w zakresie zdefiniowanym w zadaniu nr 2;
2.3. pomocy technicznej świadczonej drogą telefoniczną lub elektroniczną w godzinach od 8.00–16.00, od 
poniedziałku do piątku.
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 2, określony w 1.2 jest terminem 
maksymalnym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić 
krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2.
4. Termin rozwiązywania pozostałych błędów, określony w pkt 2.1 jest terminem maksymalnym na 
rozwiązywanie pozostałych błędów. Wykonawca w formularzu ofertowym może uwzględnić krótszy termin 
rozwiązywania pozostałych błędów.
5. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dostarczył zamawiającemu dokumentację użytkową oraz 
powdrożeniową systemu w formie elektronicznej lub papierowej. Jako dokumentację użytkowa rozumie 
się instrukcję obsługi oraz opis funkcjonalności wdrożonego systemu z perspektywy użytkownika. Jako 
dokumentację powdrożeniową rozumie się dokumentację techniczną zawierającą opis architektury wdrożonego 
systemu w stopniu na tyle szczegółowym, aby zamawiający był w stanie odtworzyć każdy element wdrożonego 
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systemu samodzielnie, oraz metryki poszczególnych składowych systemu zawierające nazwę serwera, 
adresację IP, usługi uruchomione wraz z danymi dostępowymi do każdej składowej wdrożonego rozwiązania.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/01/2021
Powinno być:
Data: 28/01/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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