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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Innobaltica Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: Równa 19/21
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 80-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Bebłowski
E-mail: zamowienia@innobaltica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.innobaltica.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu
poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasaż
Numer referencyjny: ZP/PN/03/19

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem Zamówienia jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla
organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim
oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej w ramach projektu „Zwiększenie dostępności regionalnego
transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym – budowa
elektronicznej Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności” dalej PZUM.

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

07/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n00252x7

mailto:zamowienia@innobaltica.pl
www.innobaltica.pl
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-179760
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-612852
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 20/12/2019

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.2.4
Zamiast:
ii. płatniczymi (w tym obsługi płatności, kart płatniczych i depozytów),,
Powinno być:
ii. płatniczymi
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
• Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie i zakup usług związanych z publicznym
transportem zbiorowym
Powinno być:
• Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie i zakup usług związanych z publicznym
transportem zbiorowym lub Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) realizująca funkcjonalności z obszaru
dynamicznej informacji pasażerskiej i planera podróży dla publicznego transportu zbiorowego,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
• Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii
„cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co
najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core Solutions (AZ-200)
Powinno być:
• Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii
„cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co
najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core Solutions (AZ-200) lub Microsoft Azure
Developer Advanced Solutions (AZ-201) lub Microsoft Azure Developer Certification Transition (AZ-202),) lub
AZ-203 Developing Solutions for Microsoft Azure lub AZ-204 Developing Solutions lub Developing Microsoft
Azure Solutions (70-532).) lub Oracle Cloud Platform Digital Assistant 2019 Associate 1Z0-1071 lub Oracle
Cloud Platform Application Development 2019 Associate 1Z0-1043.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
• Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym -
umiejętnośćadministrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury
obliczeniowej.Doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów
przy wykorzystaniubazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać
certyfikat dostawcyrozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft
Azure Infrastructureand Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) lub
Microsoft AzureAdministrator Certification Transition (AZ-102) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure
Solutions(70-533).
Powinno być:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612852-2019:TEXT:PL:HTML
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• Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym - umiejętność
administrowania bazami danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej.
Doświadczenie w diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu
bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy
rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Infrastructure
and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft Azure
Administrator Certification Transition (AZ-102) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 103) lub Microsoft Azure
Administrator (AZ 104) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533) lub lub Oracle
Cloud Platform Systems Management 2019 Associate (1Z0-1076) lub Oracle Cloud Infrastructure 2019 Cloud
Operations Associate (1Z0-1067) lub Oracle Cloud Infrastructure 2019 Associate Architect (1Z0-1072).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


