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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362663-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne,
opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2021/S 136-362663
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 112-293135)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 014925224
Adres pocztowy: ul. Józefa Lewartowskiego 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
E-mail: przetargi@cke-efs.pl
Tel.: +48 225366632
Faks: +48 225366504
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.cke.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im
towarzyszące
Numer referencyjny: CKE/2/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ, w tym prace
programistyczne oraz usługi im towarzyszące, tj. świadczenie w ramach zamówienia podstawowego oraz prawa
opcji usługi utrzymywania w ruchu oraz rozwoju, w tym wprowadzania modyfikacji związanych z rozwojem
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wdrożonego i funkcjonującego w CKE, systemu informatycznego obsługi egzaminów zawodowych, zwanego
dalej „SIOEPKZ”.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2021
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 112-293135

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach: pkt A4
Zamiast:
4. Zamówienie podstawowe obejmuje:
1) w zakresie usług, o których mowa w punkcie A.2 – świadczenie przez okres 45 miesięcy od daty podpisania
umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r.;
2) w zakresie usług, o których mowa w punkcie A.3 – do zakresu 15 000 roboczogodzin w okresie od dnia 1
stycznia 2022 r. do końca okresu obowiązywania umowy.
Powinno być:
4. Zamówienie podstawowe obejmuje:
1) w zakresie usług, o których mowa w punkcie A.2 – świadczenie przez okres 45 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2021 r. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą,
Zamawiający gwarantuje maksymalnie 3-miesięczny okres przejściowy, w którym Wykonawca będzie zwolniony
ze świadczenia usług na rzecz Zamawiającego. W okresie przejściowym Wykonawca może, w celu zapoznania
się z przedmiotem zamówienia, uruchomić i wykorzystywać testową wersję systemu SIOEPKZ uruchomioną
z wykorzystaniem zasobów własnych oraz infrastruktury Wykonawcy. Za działania Wykonawcy w okresie
przejściowym nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający udzieli Wykonawcy w okresie przejściowym
informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym kodów źródłowych i dokumentacji technicznej systemu
SIOEPKZ. Za zgodą Stron okres przejściowy może zostać skrócony;
2) w zakresie usług, o których mowa w punkcie A.3 – do zakresu 15 000 roboczogodzin w okresie od
zakończenia okresu przejściowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej do końca okresu obowiązywania umowy.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
Pozostałe zapisy w sekcji II.2.11 bez zmian.
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