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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Frąk
Tel.:  +48 483620876/+48 483620284
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do realizacji
projektu pn. „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia” współfinansowanego z EFRR (...)
Numer referencyjny: BZP.271.1.1201.2016.PF

II.1.2) Główny kod CPV
48000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na integrację, rozbudowę i wdrożenie systemów
informatycznych oraz uruchomienie e-usług z dostawą sprzętu serwerowego dla Gminy Miasta Radomia
w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia”. Zamówienie podzielone jest na dwie
części:
część nr 1 - integracja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług
z dostawą sprzętu serwerowego dla Gminy Miasta Radomia w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi dla
mieszkańców Radomia”.
część nr 2 - dostawa zestawów komputerowych składających się z jednostki centralnej, monitora oraz
zainstalowanego oprogramowania – 4 sztuki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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27/02/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-169052
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 001-000231
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 30/12/2016

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.1.3
Część nr: 1
Zamiast:
c) dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, tj. w szczególności:
Kierownik Zespołu Wykonawcy, posiadający wykształcenie wyższe. Osoba ta musi mieć doświadczenie w
zarządzaniu projektami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, potwierdzone udziałem w co
najmniej dwóch podobnych projektach.
Główny Architekt / Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, posiadający wykształcenie wyższe oraz certyfikat
zawodowy Audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz doświadczenie na
stanowisku związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji systemów.
Powinno być:
c) dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, tj. w szczególności:
- Główny Architekt posiadający wykształcenie wyższe oraz doświadczenie na stanowisku związanym
z zarządzaniem zespołem projektującym rozwiązania informatyczne.
- Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji, posiadający wykształcenie wyższe oraz certyfikat zawodowy
Audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz doświadczenie na stanowisku
związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji systemów.
Zamawiający dopuszcza pełnienie ról Głównego Architekta i Specjalisty ds. bezpieczeństwa informacji przez
jedną osobę.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/03/2017
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/03/2017
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:231-2017:TEXT:PL:HTML
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Data: 21/03/2017
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


