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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Biblioteka Narodowa
000275955
al. Niepodległości 213
Warszawa
02-086
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Biedruna; Bogumiła Bernatowicz
E-mail: przetargi@bn.org.pl
Faks: +48 226082624
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bn.org.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek
Numer referencyjny: XIV/264/14/17

II.1.2)

Główny kod CPV
48160000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i implementacja przez Wykonawcę gotowego zintegrowanego
Systemu zarządzania zasobami dla bibliotek wraz z usługą dostępu do systemu bibliotecznego w chmurze
obliczeniowej, w modelu SaaS (Software as a Service), wraz z koniecznymi licencjami. Poprzez gotowy
System zarządzania zasobami dla bibliotek rozumie się rozwiązanie, które Wykonawca już posiada i może
przeprowadzić jego implementację w terminie określonym w umowie. Przed wszczęciem postępowania
Zamawiający przeprowadził dialog techniczny. Informacja z dialogu technicznego stanowi Załącznik nr 3 do
SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: bibnarod
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Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-112430
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 156-323819
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 14/08/2017
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
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ustęp 2 pkt. 3
Zamiast:
3) Etap III – w terminie nie późniejszym niż do 14.8.2019 r.
Zakres etapu:
a) wdrożenie Systemu w bibliotekach wskazanych przez Bibliotekę Narodową, zgodnie z OPZ stanowiącym
załącznik nr 2 do Umowy.
Z chwilą dostarczenia i konfiguracji Systemu Wykonawca będzie świadczyć usługę w ramach modelu SaaS,
zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Powinno być:
3) Etap III – w terminie nie późniejszym niż do 14.08.2019 r.
Zakres etapu:
a) wdrożenie Systemu w bibliotekach wskazanych przez Bibliotekę Narodową, zgodnie z OPZ stanowiącym
załącznik nr 2 do Umowy.
Z chwilą dostarczenia i konfiguracji Systemu Wykonawca będzie świadczyć usługę w ramach modelu SaaS,
zgodnie z postanowieniami §4 ust. 5 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ), do dnia 30.09.2024 roku.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ustęp 3.
Zamiast:
1) udzielenie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji za wady fizyczne i prawne do dnia 30.09.2024 r. Bieg
okresu rękojmi i gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń.
2) Licencje: Wykonawca może udzielić Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, niewyłącznej
licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wskazanych utworów na zasadach określonych w §6 ust.
1 tiret II Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ.)
Powinno być:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot zamówienia rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz
gwarancji za wady fizyczne i prawne do dnia 31.12.2024 r. Bieg okresu rękojmi i gwarancji liczony jest od dnia
odbioru etapu III Umowy bez zastrzeżeń.
2) Licencje; Wykonawca może udzielić Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, niewyłącznej
licencji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do wskazanych utworów na zasadach określonych w §6 ust.
4 Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
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Kryteria podane poniżej:
1. Cena oferty, tj. łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu umowy, o którym mowa
w §8 ust. 1 Wzoru umowy: waga 30
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 1.1 Wzoru umowy, za wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1-3 Wzoru umowy (implementacja, szkolenie, przekazanie praw własności
intelektualnej, udzielenie licencji): waga 10
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.2. Wzoru umowy za wykonanie przedmiotu umowy w
zakresie określonym w §3 ust. 2 Wzoru umowy (świadczenie usługi w ramach modeli SaaS): waga 20
4. Skierowanie do realizacji zamówienia zespołu wdrożeniowego w następującym składzie: waga 5
5. Fakultatywne funkcjonalności systemu: waga 35
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: ustęp 1, pkt. 1.1 oraz pppkt. 1.1.1
Zamiast:
1.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi żadna z
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w art. 24
ust. 7 – 10 i 12 ustawy Pzp.
1.1.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy Pzp.
Powinno być:
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Pzp nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, tj.: Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie wystąpi żadna z
przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz wskazana przez Zamawiającego w Rozdz.
Va SIWZ fakultatywna przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem dyspozycji
zawartych w art. 24 ust. 7 – 10 i 12 ustawy Pzp.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie
Zamawiającego
Zamiast:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Powinno być:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym dokumentów na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w Sekcji III pierwotnego ogłoszenia
o zamówieniu, oraz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, tj: złożenia oświadczeń
i dokumentów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. poz. 1126), zwanym dalej Rozporządzeniem, w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt. 9, pkt 10. W
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów określonych
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w Rozporządzeniu w §5 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa ww. dokumenty zgodnie z §7 ust. 1-3
Rozporządzenia.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

