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Strona potwierdzen ia wysłania
Państwa ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Potwierdzenie statusu ogłoszenia zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną.
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Sprostowanie - Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie zintegrowane9o Systemu
lnformatycznego klasy ERP w Głównym lnstytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrzymaniowego i Usług Rozwoju. Ę
Utworzone:27 l09l2ol9 l'l :l0 Wysłane:27 l0912019 ll:55

status : Wysłane (ogłoszenie zostało przesłane do publikacji)
oficjalny tytuł : PL-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamówienia w tym ogłoszeniu:
1. Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP w
Głównym lnstytucie Córnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju.
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Sprostowanie

ogłoszenie zmian |ub dodatkowych informacji
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2OL4l24lUE
Se kcj a l : l nstytu cja zamawi ai ąca/pod m i ot zamawi

1.1)

Nazwa iadresy

ający

Główny lnsyut Górnictwa
PL-634-012-60-16

Plac Gwarków

1

Katowice
40-166

Polska

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

Kod NUTS: PL22A

Adresy lnternetowe:
Główny adres: www.gig.eu

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

11.1.L) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę iwdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP w
Głównym lnstytucie Górnictwa wrazze świadczeniem Senruisu Utrzymaniowego i Usług RozWojU.
Numer referencyjny: FZ-1l5189/MKO/19

ll'1.2)

Główny kod CPV
48000000

ll'1.3)

Rodzajzamówlenla
Usługi

ll.]-.4) Krótkiopis:

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrozenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP W
Głównym lnstytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Senlvisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju'
3.. 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 pieniężne),
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

2000 r. o utwo-rzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz' U'z20L8 poz' 110, zpÓźn.zm.)'
7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pie-niężnej należy wnieśćprzelewem na rachunek
bankovtly Głównego lnstytutu Górnictwa w:
mBank S.A..nr rachunku 2L II40l-078 0000 3018 1200 1004, w M.fz-1l5189/MKO/lg

Sekcja

Vl.5)

Vl :

Vl.6)

lnformacje uzupełniające

Data wysłania ninieiszego ogłoszenia:
2710912019

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: 20]-9/5 ].09-265562
Data wyslania pierwotnego ogłoszenia: 03/06/2019

SekciaVIl: Zmiany
lnformacje do zmiany lub dodania

Vll.1)

Vll.l-.1) Przyczynazmiany
M odyf

i

kacja pie rwotnej nformacji podanej przez nstytucję zam awi ającą
i

i

Vll.]-.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: 11.1.4
Zamiast:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP
wGłównym lnstytucie Górnicwva wrazze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju'
1. Zabezpieczenie należy wnieśćprzed terminem zawarcia umowy.
2' Zabezpieczenie należytego wykonania umowy moze być wniesione w jednej lub w kilku
następującychformach
1) w pieniądzu,

:

2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pienięzne),
4) gwarancjach bankourych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) 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 2oI8 poz. LLo, z późn' zm.).
7) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej należy wnieśćprzelewem na

rachunekbankowy Głównego lns$utu Górnictwa w:
MBank S.A. nr rachunku 2L 17401078 0000 3018 L200 1004, w M.fz-1l51-89/MKO/19
Powinno być:
Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu lnformatycznego klasy ERP
wGłównym lnstytucie Górnictwa wrazze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego i Usług Rozwoju'
Dokonując oceny ofert Zamawiający zastosuje tzw. ,,procedurę odwró-coną'', określoną w arL 24 aa ustawy Pzp
1. Zabezpieczenie należy wnieśćprzed terminem zawarcia Umowy'
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy moze być wniesione w jednej lub w kilku
następującychformach

:
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1)

w pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych,
3) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (stanowiących zobowiązanie pienięzne),
4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa W art. 6b ust. 5 pkt 2 usta\^/y z dnia 9.].1.2000
outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U . z 2oL8 poz' tIl, z późn. zm').
7) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienięznej należy wnieśćprzelewem na

r.

rachunekban kowy Głównego nstytutu Górnictwa w:
MBank S.A. nr rachunku 2L II4O 1078 0000 3018 L200 1004, w tyt.fz-1l5l89/MKo/L9
Numer sekcji: 11.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: lnformacje dodatkowe
Zamiast:
oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych doc/docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w
tym zaszlrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. ofertę nalezy złożyćw
oryginale'Zamawiający nie dopuszcza mozliwościzłożeniaskanu oferty opatrzonej kwalifikowanym ..'
Powinno być:
oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych doc/docx' pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal' ofertę należy złożyćw oryginale.
Numer sekcji: 1V.2.2
Miejsce' w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 09/07/2019
Czas lokalny: 10:00
l

Powinno być:
Data:30/10/2019

Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: 1V.2.6
Miejsce, w hórym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiąany ofertą
Oferta musi zachować wźnośćdo
Zamiast:
Data: 06/09/2019
Powinno być:

Data:28lL2l2AL9
Numer sekcji: 1V.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data:09/07/2019
Czas lokalny:72:AO
Powinno być:
Data: 30/10/2019
Czas lokalny: 12:00
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Vll.2)

lnne dodatkowe informacje:

