
Dz.U./S S28
10/02/2021
70067-2021-PL

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70067-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi wdrażania oprogramowania
2021/S 028-070067

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 253-638708)

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 15-089
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
E-mail: zampubl@umb.edu.pl 
Tel.:  +48 857485739
Faks:  +48 857485625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) wraz z wymaganymi usługami dla 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Numer referencyjny: AZP.25.2.25.2020

II.1.2) Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) 
wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tj. wdrożenie standardowego 
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oprogramowania SAP S/4 HANA na bazie zakupionych licencji (postępowanie AZP.25.1.67.2020) wraz z usługą 
utrzymania i rozwoju oraz hostingiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy – Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

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

05/02/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638708

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) 
wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tj. wdrożenie standardowego 
oprogramowania SAP S/4 HANA na bazie zakupionych licencji (postępowanie AZP.25.1.67.2020) wraz z usługą 
utrzymania i rozwoju oraz usługami chmurowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy – Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) 
wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tj. wdrożenie standardowego 
oprogramowania SAP S/4 HANA na bazie zakupionych licencji (postępowanie AZP.25.1.67.2020) wraz z usługą 
utrzymania i rozwoju oraz hostingiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy – Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) 
wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tj. wdrożenie standardowego 
oprogramowania SAP S/4 HANA na bazie zakupionych licencji (postępowanie AZP.25.1.67.2020) wraz z usługą 
utrzymania i rozwoju oraz usługami chmurowymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy – Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie licencji Jednorodnej Platformy Aplikacyjno-Technologicznej (JPAT) 
wraz z wymaganymi usługami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, tj. wdrożenie standardowego 
oprogramowania SAP S/4 HANA na bazie zakupionych licencji (postępowanie AZP.25.1.67.2020) wraz z usługą 
utrzymania i rozwoju oraz hostingiem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki 
Zamawiającego i Wykonawcy – Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
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1.3.1. Wykonawca winien wykazać, że wdrożył system SAP S/4 HANA lub SAP HANA obejmujący zestaw 
licencji dla użytkowników nazwanych w sumarycznej wielkości nie mniejszej niż wykazane w Zał. nr 9 do umowy 
– „Wykaz posiadanych licencji”, gdzie wdrożony system działał produkcyjnie minimum 12 mies., w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wraz z załączeniem dowodów czy została wykonane 
należycie;
1.3.2. Wykonawca winien wykazać, że zrealizował lub realizuje minimum dwie usługi utrzymania i rozwoju 
systemu SAP spełniające wymagania aplikacyjne opisane w Zał. nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”, gdzie każda usługa obejmowała okres minimum 12 mies. oraz zapewniała w obszarze HR 
obsługę pracowników w liczbie wykazanej w Zał. nr 9 do umowy – „Wykaz posiadanych licencji” w pozycji 
„Licencje dostępowe do portalu pracowniczego” oraz zapewniała naliczenie płac dla min 2 000 osób, w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie;
1.3.3. Wykonawca winien wykazać, że zrealizował lub realizuje wdrożenie SAP S/4 HANA w architekturze 
chmurowej obejmujące instalację i techniczną konfigurację, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert wraz z załączeniem dowodów czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana 
należycie;
1.3.4. Wykonawca winien wykazać, że zrealizował usługę hostingową – co najmniej jedną instalację, 
konfigurację i utrzymanie administracyjne polegające na świadczeniu usług chmurowych w modelu IaaS o 
potencjale wartościowych i technologicznych zgodnym z przedmiotem zamówienia dotyczącym JPAT – Zał. nr 
9do umowy – „Wykaz posiadanych licencji”, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, wraz z załączeniem dowodów czy usługa ta została wykonana należycie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług z różnych umów w celu spełnienia powyższego warunku;
Powinno być:
1.3.1 Wykonawca winien wykazać, że wdrożył system SAP S/4 HANA lub SAP HANA obejmujący zestaw 
licencji dla pracowników administracyjnych w sumarycznej wielkości nie mniejszej niż wykazane w Załącznik 
nr 11a do umowy – Wykaz posiadanych licencji w punkcie 1.1 oraz 1.2 (tj. min 185), gdzie wdrożony system 
działał produkcyjnie minimum 12 miesięcy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, daty wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów czy została wykonane 
należycie;
1.3.2.Wykonawca winien wykazać, że zrealizował lub realizuje minimum dwie usługi utrzymania i rozwoju 
systemu SAP spełniające wymagania aplikacyjne opisane w Załączniku nr 1 „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”, gdzie każda usługa obejmowała okres minimum 12 miesięcy oraz zapewniała w obszarze HR 
obsługę pracowników w liczbie wykazanej w Załączniku nr 9 do umowy – „Wykaz posiadanych licencji” w 
pozycji „Licencje dostępowe do Portalu Pracowniczego” oraz zapewniała naliczenie płac dla min 2000 osób, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie;
1.3.3. – usunięto;
1.3.4.Wykonawca winien wykazać, że zrealizował usługę hostingową – co najmniej jedną instalację, 
konfigurację i utrzymanie administracyjne polegające na świadczeniu usług chmurowych w modelu IaaS 
o potencjale wartościowych i technologicznych zgodnym z przedmiotem zamówienia dotyczącym JPAT – 
Załącznik nr 9 do umowy – „Wykaz posiadanych licencji”, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, 
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daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów czy 
usługa ta została wykonana należycie;
Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług z różnych umów w celu spełnienia powyższego warunku.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1.3.5. Wykonawca winien wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje osoby:
1.3.5.1. po 2 certyfikowanych konsultantów z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach 
doświadczeniem 5 lat w zakresie wdrożenia i serwisowania systemu SAP, dla każdego z obszarów:
i. finanse i księgowość;
ii. gospodarka materiałowo-magazynowa;
iii. ewidencja sprzedaży;
iv. ewidencja majątku;
v. zarządzanie projektami;
vi. kadry;
vii. płace;
viii. budżetowanie i analizy, controlling;
ix. raportowanie i sprawozdawczość;
x. portal pracowniczy.
Zamawiający dopuszcza spełnienie przez konsultanta skierowanego do wdrożenia reprezentowania 
maksymalnie dwóch różnych ww. obszarów z zastrzeżeniem, że Wykonawca wskaże łącznie min. 10 
konsultantów;
1.3.5.2. 2 certyfikowanych konsultantów na poziomie zaawansowanym w zakresie technologii IMC (In-memory 
computing) z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach doświadczeniem 5 lat;
1.3.5.3. 2 certyfikowanych konsultantów z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach 
doświadczeniem 5 lat każdy w zakresie programowania w języku ABAP;
1.3.5.4. kierownika projektu z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach doświadczeniem 
5 lat w zakresie kierowania wdrożeniami SAP, z których minimum dwa zakończyły się odbiorem, a przynajmniej 
jedno było lub jest prowadzone zgodnie z metodyką SAP Activate;
1.3.5.5. architekta systemu z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach doświadczeniem 5 
lat, z których minimum jeden zakończył się odbiorem;
1.3.5.6. 1 certyfikowanego konsultanta na poziomie zaawansowanym w zakresie administrowania infrastrukturą 
chmurową w modelu IaaS z min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w projektach dotyczących 
wymienionego obszaru;
1.3.5.7. 1 certyfikowanego konsultanta na poziomie zaawansowanym w zakresie administrowania strukturą SAP 
Basis – z min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w projektach dotyczących wymienionego 
obszaru,
Wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawo..
Powinno być:

10/02/2021 S28
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



Dz.U./S S28
10/02/2021
70067-2021-PL

5 / 6

1.3.5. Wykonawca winien wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje osoby:
1.3.5.1. po 1 certyfikowanym konsultancie wiodącym z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych 
projektach doświadczeniem 5 lat oraz po 1 konsultancie z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych 
projektach doświadczeniem 3 lat w zakresie wdrożenia i serwisowania systemu SAP, dla każdego z obszarów:
i. finanse i księgowość – certyfikat dla obszaru SAP FI;
ii. gospodarkę materiałowo-magazynową – certyfikat dla obszaru SAP MM;
iii. ewidencję sprzedaży – certyfikat dla obszaru SAP SD;
iv. ewidencję majątku – certyfikat dla obszaru SAP Real Estate nie istnieje w SAP, w tym zakresie możliwe jest 
wskazanie uczestnictwa w szkolenia SAP Real Estate;
v. zarządzanie projektami – dostępne są certyfikaty: Prince 2 (na poziomie np. co najmniej Practitioner) lub 
PMBoK (na poziomie co najmniej Professional) lub równoważne;
vi. kadry – certyfikat dla obszaru SAP HCM;
vii. płace – certyfikat dla obszaru SAP HCM;
vii. budżetowanie i analizy, controlling – certyfikat dla obszaru SAP CO;
ix. raportowanie i sprawozdawczość – certyfikat dla obszaru Business Intelligence;
x. portal pracowniczy – certyfikat dla obszaru SAP Portal.
Zamawiający dopuszcza spełnienie przez konsultanta skierowanego do wdrożenia reprezentowania 
maksymalnie dwóch różnych w/w obszarów z zastrzeżeniem, że Wykonawca wskaże łącznie min. 10 
konsultantów.
1.3.5.2. 2 certyfikowanych konsultantów na poziomie zaawansowanym w zakresie technologii IMC (In-memory 
computing) z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach doświadczeniem 5 lat;
1.3.5.3 2 certyfikowanych konsultantów z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach 
doświadczeniem 5 lat każdy w zakresie programowania w języku ABAP;
1.3.5.4. kierownika projektu z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach doświadczeniem 
5 lat w zakresie kierowania wdrożeniami SAP, z których minimum dwa zakończyły się odbiorem, a przynajmniej 
jedno było lub jest prowadzone zgodnie z metodyką SAP Activate;
1.3.5.5. architekta systemu z minimalnym sumarycznym, tj. uzyskanym w różnych projektach doświadczeniem 5 
lat, z których minimum jeden zakończył się odbiorem;
1.3.5.6. 1 certyfikowanego konsultanta na poziomie zaawansowanym w zakresie administrowania infrastrukturą 
chmurową w modelu IaaS z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w projektach dotyczących 
wymienionego obszaru;
1.3.5.7. 1 certyfikowanego konsultanta na poziomie zaawansowanym w zakresie administrowania strukturą 
SAP Basis – z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w projektach dotyczących wymienionego 
obszaru, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza wskazanie doświadczenia konsultantów uzyskanego w różnych projektach, których 
czas realizacji nakładał się na siebie.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
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Zamiast:
Data: 12/02/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/02/2021
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
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