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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o 
przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 252-636793)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

1.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000514377
Adres pocztowy: pl. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-153
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
E-mail: zamowienia@duw.pl
Tel.: +48 713406355
Faks: +48 713406948
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.duw.ezamawiajacy.pl/

Sekcja II: Przedmiot

11.1) Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1) Nazwa:

Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie „Systemu Wczesnego Ostrzegania, 
Alarmowania i Informowania 2.0" wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz 
z usługą utrzymania przez okres 5 lat 
Numer referencyjny: AL-ZP.272-34/20/ZP/DK

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

11.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu 
Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową 
infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat.
System Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 musi składać się 
z:
— aplikacji operacyjnej przeznaczonej do realizacji ostrzegania, alarmowania i 
informowania, obsługi rzeczywistych zdarzeń i informacji, obsługi bazy danych sił 
i środków, komunikacji i administrowania zasobami i użytkownikami,
— aplikacji treningowej przeznaczonej do prowadzenia ćwiczeń i treningów,
— aplikacji testowej,
— Portalu Informacyjnego,
— aplikacji OFFLINE instalowanej na komputerze użytkownika Systemu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE- OJ/S: 2020/S 252-636793

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: 11.2.5 
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są 
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia 
Powinno być:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące 
kryteria oceny ofert:
— Cena brutto oferty - 1,
— Jakość - 2, z uwzględnieniem podkryteriów:
• Koncepcja i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia - 1;
• Skrócenie czasu usunięcia błędów krytycznych Systemu - 2.
Uwaga: Zamawiający uszeregował kryteria i podkryteria w kolejności- w kolejności 
od najważniejszego do najmniej ważnego, gdzie:
„1” - oznacza kryterium/podkryterium najważniejsze;
„2” - oznacza kryterium/podkryterium mniej ważne.
Numer sekcji: lll.l .2 
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia 
Powinno być:
W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) oraz 
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 
000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych)
Numer sekcji: lll.l .3 
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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Powinno być:
W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej 
wykonanie zamówienia:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykonał (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie pięciu lat przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) co najmniej 2 usługi polegające na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu 
systemu informatycznego, a każdy z tych systemów spełnia następujące 
wymagania:
— jest systemem webowym i wykorzystuje systemy CIS,
— posiada co najmniej 2 000 zarejestrowanych użytkowników, w tym 300 
jednoczesnych użytkowników aktywnych w systemie.
I
b) co najmniej 1 usługę, polegającą na zaprojektowaniu, budowie i wdrożeniu 
systemu informatycznego, spełniającego następujące wymagania:
— w ramach wdrożenia systemu teleinformatycznego była dostawa i instalacja 
rozwiązań, zapewniających zabezpieczenie aplikacji webowej,
— system informatyczny udostępnia dwukierunkowe API,
— system teleinformatyczny z wdrożonym HA (High Availability) serwera 
bazodanowego.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował w okresie realizacji 
zamówienia zespołem osób, umożliwiającym realizację zamówienia na 
odpowiednim poziomie jakości, opisanym szczegółowo w "Instrukcji w 
postępowaniu"

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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