
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 43096-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu, obejmujący: a) Audyt techniczny b) Audyt finansowy 

c) Audyt prawny oraz sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz opinią o 

projekcie. Usługa audytu prowadzona będzie w trzech... 

Termin składania ofert: 2014-02-17  

 

Numer ogłoszenia: 52356 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43096 - 2014 data 06.02.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 

8501776, fax. 017 8501701. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.  

 W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek 

dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn. dysponują co najmniej pięcioma osobami, które 

będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie 

przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych, w, tym: a) co 

najmniej dwiema osobami, gdzie każda z nich spełnia wszystkie poniższe warunki: - posiada 

udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub 

Funduszu Spójności UE, - posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, określonych w 

przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ekwiwalentne 

kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 

21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na 

zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 

czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, 

uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG. b) co najmniej jedną osobą posiadającą Certified Information Systems 

Security Professional (CISSP) lub równoważny poświadczający posiadaną wiedzę z zakresu: kontroli dostępu, 

łączności i bezpieczeństwa sieci, zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem, 

bezpieczeństwa rozwoju aplikacji, kryptografii, architektury i projektowania pod kątem bezpieczeństwa, 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=43096&rok=2014-02-06


ciągłości działania i planowania odtworzenia w przypadku katastrofy, prawa i regulacji obowiązujących na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czynności dochodzeniowych i zgodności z wymaganiami, bezpieczeństwa 

fizycznego; c) co najmniej jedną osobą posiadającą Certified Information Security Manager (CIMS) lub 

równoważny poświadczający posiadaną wiedzę z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

zarządzania ryzykiem, zarządzania incydentami i reagowania na incydenty; d) co najmniej jedną osoba 

posiadającą wykształcenie prawnicze, posiadającą doświadczenie w doradztwie przy realizacji minimum 1 

projektu informatycznego oraz znajomość Prawa Zamówień Publicznych. Przez certyfikaty równoważne 

Zamawiający rozumie certyfikat który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami 

wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca 

z roli której dotyczy certyfikat; b) analogiczny stopie o poziomu kompetencji; c) analogiczny poziom 

doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu; d) potwierdzony jest egzaminem 

(dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone). Zamawiający dokona oceny 

spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie 

spełnia - na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 

dziale IX ust. 1. pkt. 1 i 3 SIWZ. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów 

mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż 

wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka 

cywilna) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców 

samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ 

spółki cywilnej..  

 W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia, tzn. dysponują co najmniej pięcioma osobami, 

które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi co najmniej trzyletnie doświadczenie w 

zakresie przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów infrastrukturalnych lub doradczych, w, tym: a) 

co najmniej dwiema osobami, gdzie każda z nich spełnia wszystkie poniższe warunki: - posiada 

udokumentowaną znajomość, wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania funduszy strukturalnych i/lub 

Funduszu Spójności UE, - posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, określonych w 

przepisach ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie lub ekwiwalentne 

kwalifikacje zawodowe nadane w państwie członkowskim UE, zgodnie z Dyrektywą Rady Nr 89/48/EEC z dnia 

21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania dyplomów szkół wyższych, przyznawanych na 

zakończenie przynajmniej trzyletniego kształcenia zawodowego i Dyrektywą Rady Nr 92/51/EWG z dnia 18 

czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, 

uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG lub posiada uprawnienia audytora wewnętrznego tj. w latach 2003-2006 

zdał przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu 

audytora wewnętrznego. b) co najmniej jedną osobą posiadającą Certified Information Systems Security 



Professional (CISSP) lub równoważny poświadczający posiadaną wiedzę z zakresu: kontroli dostępu, 

łączności i bezpieczeństwa sieci, zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem, 

bezpieczeństwa rozwoju aplikacji, kryptografii, architektury i projektowania pod kątem bezpieczeństwa, 

ciągłości działania i planowania odtworzenia w przypadku katastrofy, prawa i regulacji obowiązujących na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czynności dochodzeniowych i zgodności z wymaganiami, bezpieczeństwa 

fizycznego; c) co najmniej jedną osobą posiadającą Certified Information Security Manager (CIMS) lub 

równoważny poświadczający posiadaną wiedzę z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

zarządzania ryzykiem, zarządzania incydentami i reagowania na incydenty; d) co najmniej jedną osoba 

posiadającą wykształcenie prawnicze, posiadającą doświadczenie w doradztwie przy realizacji minimum 1 

projektu informatycznego oraz znajomość Prawa Zamówień Publicznych. Przez certyfikaty równoważne 

Zamawiający rozumie certyfikat który jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami 

wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: a) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca 

z roli której dotyczy certyfikat; b) analogiczny stopie o poziomu kompetencji; c) analogiczny poziom 

doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu; d) potwierdzony jest egzaminem 

(dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone). Zamawiający dokona oceny 

spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie 

spełnia - na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 

dziale IX ust. 1. pkt. 1 i 3 SIWZ. Z treści załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów 

mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż 

wykonawca ten warunek spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka 

cywilna) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców 

samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład konsorcjum/ 

spółki cywilnej..  

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..  

 W ogłoszeniu jest: 19.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.  

 W ogłoszeniu powinno być: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.  

 

 


