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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:72381-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
2022/S 028-072381

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 006-011866)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II Nr 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl 
Tel.:  +48 225950736
Faks:  +48 223185411
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.arimr.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup usługi Asysty Technicznej wraz z Usługą Optymalizacji i Monitorowania oraz Usługą Wsparcia dla 
posiadanego oprogramowania CAMUNDA na okres 12 miesięcy
Numer referencyjny: DPiZP.2610.24.2021

II.1.2) Główny kod CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1.1. zapewnienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (al. Jana Pawła II 
70, 00-175 Warszawa), zwaną dalej „Zamawiającym” dostępu do Asysty Technicznej i Usługi Optymalizacji i 
Monitorowania dla Oprogramowania przez okres 12 miesięcy;
1.2. świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi Wsparcia polegającej na zapewnieniu Zamawiającemu 
możliwości korzystania z konsultacji technicznych w zakresie związanym z funkcjonowaniem Oprogramowania.
2. Umowa o udzielenie zamówienia w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowaniu ma zostać podpisana 
na okres 12 miesięcy wraz z prawem opcji poprzez przedłużenie okresu dostępu do Asysty Technicznej 
i Usługi Optymalizacji i Monitorowania oraz Usługi Wsparcia na okres pełnych 12 miesięcy (zamówienie 
opcjonalne) oraz świadczeniem na rzecz Zamawiającego Usługi Wsparcia, o której mowa w § 5 projektowanych 
postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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

04/02/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 006-011866

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w 
tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego - Rozdział III. Warunki udziału w 
postępowaniu - modyfikacja ppkt 1.1.1.
Zamiast:
1.1.1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych:
1.1.1.1. co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na dostarczeniu licencji Camunda wraz z zapewnieniem asysty 
technicznej dla tego oprogramowania na okres co najmniej 12 miesięczny, o wartości co najmniej 300 000,00 zł 
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych zero groszy);
oraz
1.1.1.2. co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem zapewnienie usługi wsparcia w zakresie 
korzystania z Oprogramowania Camunda poprzez świadczenie konsultacji technicznych, o wartości co najmniej 
50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i świadczoną przez okres co najmniej 12 
miesięcy.
Powinno być:
1.1.1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych:
1.1.1.1. co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na dostarczeniu licencji Camunda wraz z zapewnieniem asysty 
technicznej dla tego oprogramowania na okres co najmniej 6 miesięczny, o wartości co najmniej 300 000,00 zł 
brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych zero groszy);
oraz
1.1.1.2. co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem zapewnienie usługi wsparcia w zakresie 
korzystania z Oprogramowania Camunda poprzez świadczenie konsultacji technicznych, o wartości co najmniej 
50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) i świadczoną przez okres co najmniej 6 
miesięcy.
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Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 17/05/2022
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/02/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 24/02/2022
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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