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ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
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Sekcja

1.1)

I

:

nstytucia zamawiająca/pod
Nazwa iadresy
I

mi

ot zamawiający

Główny lnsMut Górnicnrua
PL-634-012-60-16
Plac Gwarków ]Katowice
40-166

Polska

osoba do kontaktów: Monika Wallenburg
Tel.: +48 322592547
E-mail: mwallenburg@gig.eu
Faks: +48 322585997

Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:
Główny adres: wtmru.gig.eu

Sekcja ll: Przedmiot
ll.1) Wielkośó lub zakres zamówienia

ll.1-.1)

Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP W
Głównym lnstytucie Górnictwa w(azze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego iUsług Rozwoju.
Numer referencyjny: FZ-1l5189/MKO/19

|l.I.2)

ll.1'3)

Główny kod CPV
48000000

Rodzajzamówienia
Usługi

ll.1.4)

Krótkiopis:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP W
Głównym lnstytucie Górnictwa wrazze świadczeniem Senruisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju'
L Zabezpieczenie nalezy wnieśćprzed terminem zawarcia umowy.
2' Zabezpieczenie należytego wykonania umowy moze być wniesione w jednej lub w kilku następujących
formach:
1) w pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pienięzne),
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2ooor' o utwo-rzeniu PolskiejAgencjiRozwoju Przedsiębiorczości(Dz' U.z2oL8 poz.110, zpóźn'zm').
7) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pie-nięznej należy wnieśćprzelewem na rachunek

bankowy Głównego lnstytutu Górnicilva w:
mBank S.A..nr rachunku 2L 7740 1078 0000 3018 1200 L004, w tyt.fz-1l5189/MKo/19

Sekcia

Vl.5)

Vl : Informacje

Vl.6)

uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2810812019

Numerpierwotnegoogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: GIG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019_078078
NUmer ogłoszenia w Dz.Urz' UE - oJ/S: 2019/5 109-265562
Data wysłania pienruotnego ogłoszenia: 03i06/2019

Sekcia Vll: Zmiany

Vll.1)

Informacie do zmiany lub dodania

Vll.1.1) Przyczynazmlany
Modyf i kacja pierwotn ej inf ormacj i podanej przez i nsĄltucję zamawiaj

ącą

Vll']-.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: 11.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: opis zamóWienia:
Zamiast:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP
wGłównym lnstytucie Górnictwa wrazze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
L' ZamawiĄący Żąda wniesienia wadium w wysokości30 000'00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium nalezy wnieśćprzed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:L)
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Głównego lns$utu Górnictwa, prowadzony przez mBank S.A.,nr
rachunku:
2L Lt40 1078 0000 301_8 1200 1004
Z dopiskiem w t5rtule przelewu: wadium W przetargu nr FZ-1l5I89lMKo/19 Przetarg nieograniczony na dostawęi
wdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP w Głównym lnstytucie Górnictwa wraz
zświadczeniem Senłisu Utrzymaniowego i Usług RozwojU.
Za datę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego GlG.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
żeporęczenie kasy jest ZaWsZe poręczeniem pienięznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W art. 6b Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r'
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U ' z 20L8 r. poz. 110, z poźn' zm')'
3. Wadium wnoszone w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 musi:
1) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);
;

wskazyłać Beneficjenta - Główny lns$ut Górnictwa;
3) określaćtermin obowiąywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres zwiąanła ofertą);
2)
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4) określaćlłvotę poręczenia lub gwarancji;
5) gwarantować wypłatę naleznościw sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne ządanie;
6) wskazywac przyczyny zatrzymania wadium przezZamawiającego, określone W art. 46 ust. 4a oraz ust'

5ustawy.

4' Wadium nie moze zawierać zadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych,
wszczególności ograniczających mozliwość zrealizowania praw określonych W art. 46 ust' 4a i 5 ustawy.
5. Wadium składane w formie innej niz pieniądz musi zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez
osobęumocowaną do wystawienia dokumentu wadialnego i złożone za pomocą miniPortalu UZP wrazz oterlą.
6' Wadium w pieniądzu zostanie Uznane jako wniesione, jezeli zostanie zaksięgowane przez Bank na
rachunku,o którym mowa W ust' 2 pkt 1, przed upływem terminu składania ofert.
7. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z torm, o których mowa W ust' 2 pkt 2-5,
niezawierające zobowiązań, o kórych mowa W Ust' 3 spowoduje odrzucenłe oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt
Tbustawy.
L. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa W

2' Zamawiający

n

i

e

d o p

us

zcza możliw ościskładan ia

of

ar_t.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

ert wari antowych

Zamawiający przewiduje mozliwość zakupu dodatkowych licencji na system. Wykonawca jest zobowięany,na
wezwanie Zamawiającego, do dostawy przed podpisaniem Protokołu odbioru w okresie Serwisu
Utrzymaniowego dodatkovqych licencji na System w cenie określonej w ofercie Wykonawcy w pozycji ,,cena
dodatkowej licencji''. 2. ZamawiĄący ma prawo do zlecenia dodatkowych Usług Rozwoju po przekroczeniu
limitu określonego W pkt 1 niniejszego rozdziału, za stawkę za realizaĄę godziny Usługi Rozwoju określonej w
Ofercie Wykonawcy.
Powinno być:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP
wGłównym lnst5/tucie Górnictwa wrazze świadczeniem Senłisu Utrzymaniowego iUsług Rozwoju.
1' Zamawiający żądawniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2' Wadium należy wnieśćprzed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:L)
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Głównego lnsq^utu Górnictwa, prowadzony przez mBank S'A.,nr
rachunku:
2LLL4o 1078 oOOO 3018 12oO 1oO4
Z dopiskiem W tytule przelewu: wadium W przetargu nr FZ-Llst1glMKo/19 Przetarg nieograniczony na dostawęi
wdrożenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP W Głównym lns$ucie GórnicWva wraz
zświadczeniem Senruisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju'
Zadatę wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego GlG.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W art' 6b Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U . z 2oL8 r. poz. L1.l, z późn' zm')'
3. Wadium wnoszone w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 musi:
1-) wskazywać gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia);

Beneficjenta- Główny lns$ut Górnictwa;
3) określaćtermin obowiąywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres zwiąania ofertą);
2) wskazywać

4) określaćkwotę poręczenia lub gwarancji;
5) gwarantować wypłatę należnościw sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pieruvsze pisemne żądanie;
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6)

wskazywac przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust'

5ustawy.
4. Wadium nie moze zawierać zadnych ograniczeń sprzecznych Z Ustawą Prawo zamówień publicznych,

wszczególności ograniczających mozliwość zrealizowania praw określonych W art' 46 ust' 4a i 5 ustawy.
5. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zostać podpisane podpisem kwalifikowanym przez
osobęumocowaną do wystawienia dokumentu wadialnego i złoŻone za pomocą miniPortalu UZP wraz z oferlą'
6. Wadium w pieniądzu zostanie uznane jako wniesione, jeżeli zostanie zaksięgowane pzez Bank na
rachunku'o którym mowa W ust' 2 pkt L, przed upływem terminu składania ofert.
7. Brak wniesienia wadium lub wadium wniesione w jednej z torm, o których mowa W ust. 2 pkt 2-5,
niezawierające zobowiązań, o których mowa W ust' 3 spowoduje odrzucenie oferty na podst' art. 89 ust' 1 pkt
Tbustawy.
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa W art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
2. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający przewiduje mozliwość zakupu dodatkowych licencji na system. Wykonawca jest zobowiąany,na
wezwanie Zamawiającego, do dostawy przed podpisaniem Protokołu odbioru w okresie Serwisu
Utrzymaniowego dodatkowych licencji na System w cenie okreś|onej w ofercie Wykonawcy w pozycji ,,Cena
dodatkowej licencji''. 2' Zamawiający ma prawo do zlecenia dodatkowych Usług Rozwoju po przekroczeniu
limitu określonego W pkt 1 niniejszego rozdziału, za stawkę za realizację godziny Usługi Rozwoju określonej w
Ofercie Wykonawcy.
Numer sekcji: |V.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data:09/07/20L9
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data:30/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w l(órym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
oferta musi zachować waznośćdo:
Zamiast:
Data: 06/09/2019

Powinno być:
DaIa: 29lI1,l2OI9

Numer sekcji: |V.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji:Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: O9lO7l2O!9
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 12:00

vil.2)

Inne dodatkowe informacje:

28.08.2019
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Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowa n ia
status posĘpowania:

Opublikowane

Tryb

Przetarg nieograniczony

Numer ogłoszenia BZP{TEDl Nr referencyiny

2079lS LO9-265562

ldentyfi kat'rr postępowania

228f 6cl4-dcac-4a80-893d-7ea90

1e5

b85e

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego

Tytuł/nazwa postępowania

systemu lnformatycznego klasy ERP wGłównym lnstytucie
Górnictwa Wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego

i

Usług Rozwoju.

Nazwa zamawiającego

Główny lnstytut Górnictwa

Adres zamawiająceBo

pl. Gwarków 1

Miasto zamawiającego

Katowice

Woiewództwo zamawiającego

śląskie

Telefon zamawiającego

032 2581631-9

Adres strony zamawiającego

https ://www. gig.

Data publikacji w miniPortalu

30.07.2019 73:45:44

eulpl

Termin składania ofert:
2019.09.3C 1"0:00

Pobierz klucz publiczny

Termin otwarcia ofert:
2019.09.3C 12:00

Historia zmian

https://minipońal'uzp'gov'pliSzczegolyPostepowania'aspx?ld=228f6c'l4-dcac-4a80-893d-7ea901

e5b85e

1t2

28.08.2019

Szczegóły postępowania

Data zmiany

op=rąEją

Termln skł, ofert

20L9,08,28 t4:L7

Edycja

2019.09,30 10i00

2019,09.30 12:00

2OI9.07.30 L3:45

Nowe

2019.08.30 10:00

2019.08,30 12:00

Termin otw. ofert

Termin skł' ofeń dod.

Termin otw. ofeń dod,
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