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Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012    Rzeszów, 20.11.2012 r. 

 

 

 

       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-

Administracji Publiczne o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa pzp.  

 

 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie oraz 159 jednostek samorządu terytorialnego z 

terenu województwa podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje 

następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

 

1. W rozdziale VIII, pkt 2, ppkt b specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości brutto minimum 5 000 000,00 zł (pięć milionów 

złotych), polegającej na dostawie, instalacji i konfiguracji serwerów i macierzy dyskowych, w 

tym co najmniej jedna z wykonaniem systemu kopii zapasowych” 

 

2. W rozdziale VIII, pkt 2, ppkt c specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„co najmniej dwie dostawy o wartości brutto minimum 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) 

każda polegających na dostawie, instalacji i konfiguracji urządzeń oraz licencji 

oprogramowania do zabezpieczenia brzegowego sieci i VPN” 

 

3. W rozdziale VIII, pkt 2 ppkt d specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„co najmniej cztery dostawy obejmujące wdrożenie systemu obiegu dokumentów  

na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) przy czym: 

i. jedno wdrożenie obejmowało co najmniej 20 podmiotów wraz ze świadczeniem asysty 

technicznej (pod pojęciem asysty technicznej Zamawiający rozumie wsparcie świadczone co 

najmniej administratorom systemu, w sposób zdalny lub na miejscu w lokalizacjach klienta), 

ii. jedno wdrożenie obejmowało integrację SOD z ePUAP lub inną platformą usług publicznych 

oferującą usługi publiczne na poziomie 4 (pod pojęciem  poziom 4 Zamawiający rozumie: w 
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pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, 

włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa 

na żadnym etapie realizacji usługi.) w co najmniej 20 podmiotach, 

iii. jedno wdrożenie obejmowało co najmniej 500 użytkowników wewnętrznych,” 

 

 

4. W rozdziale VIII, pkt 2 ppkt e specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie portalu e-usług zintegrowanego z 

systemem obiegu dokumentów oraz ePUAP lub inną platformą świadczącą usługi publiczne 

na poziomie 4 (pod pojęciem  poziom 4 Zamawiający rozumie: w pełni elektroniczny 

transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie 

decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji 

usługi) dla co najmniej pięciu jednostek  podmiotów, a wartość brutto każdego z zamówień 

wynosiła co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).” 

 

 

5. W rozdziale VIII, pkt 2 ppkt f specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

brzmienie: 

„co najmniej dwa zamówienia o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście 

tysięcy złotych) każde, którego przedmiotem było prowadzenie helpdesku telefonicznego i 

internetowego dla celów wspomagania użytkowania i serwisowania systemów obiegu 

dokumentów lub rozwiązań portalowych, przy czym: 

i. jeden z nich obsługiwał co najmniej 20 jednostek, 

ii. jeden z nich obsługiwał co najmniej 500 użytkowników końcowych” 

 

6. W rozdziale VIII, pkt 2 ppkt g specyfikacji istotnych warunków zamówienia usuwa się.  

 

7. W Rozdziale IX Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w punkcie  3 usuwa się ppkt 

12, 13, 14 tj.   

12) Komputer stacjonarny szt. 1,  

13) Notebook szt. 1 – komputer przenośny,  

14) Nośniki pamięci szt. 2 (np. dysk twardy, SSD) o identycznej zawartości, zawierające 

oprogramowanie zgodnie z OPZ – opis próbki.  

 

 

8. W Rozdziale XIII Opis sposobu przygotowania oferty, pkt 1 ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę 

powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wraz z 

ofertą, celem dokonania oceny ofert Wykonawca złożyć ma próbkę zgodnie z załącznikiem nr 

9. 
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Niezłożenie przez Wykonawcę próbki,  przygotowanie próbki w sposób uniemożliwiający 

zaprezentowanie wszystkich właściwości zgodnie z  załącznikiem nr 9, niezidentyfikowanie w 

trakcie trwania demonstracji w Próbce właściwości przedmiotu oferty spowoduje odrzucenie 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.” 

 

 

9. W Rozdziale XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  pkt 1 ppkt 4 zdanie 

1 oraz zdanie  2 do słowa „gdzie” otrzymuje brzmienie: 

 

„Ocena końcowa zostanie przeprowadzona na podstawie punktacji otrzymanej przez podzielenie 

ceny najtańszej oferty, zdyskontowanej parametrami oceniającymi funkcjonalność 

podstawową D, 

funkcjonalność dodatkową O, warunkami gwarancji G i sposobem licencjonowania L . 

Ocena końcowa oferty (nazywana dalej parametrem K ) wyliczana jest według następującego 

wzoru: 
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gdzie:  

- (…)” 

 

10. W Rozdziale XIII Opis sposobu przygotowania oferty ust.3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY 

NAZWA ZAMAWIAJACEGO 

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PT. 

„Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – 

Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej 
 

Znak: OR-IV.272.1.69.2012  
- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.12.2012 GODZ. 11:00  
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11. W Rozdziale XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego al. Łukasza Cieplińskiego, 35-010 Rzeszów do 
dnia 12.12.2012 r., godz.10:00”.  

 
 

12. W Rozdziale XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust.3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego al. Łukasza Cieplińskiego, 35-

010 Rzeszów w dniu 12.12.2012 r., godz.11:00”. 

 

 

W załączniku nr 9 Zamawiający wprowadza następujące zmiany: 

 

1. W Rozdziale I Ogólne zasady, punkt 2. otrzymuje brzmienie: 

 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert, czy zadeklarowane przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym funkcjonalności oferowanego systemu obiegu 

dokumentów są zgodne ze stanem faktycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie te 

funkcjonalności, które na dzień składania ofert oferowany system posiada. Zamawiający żąda 

złożenia wraz z ofertą Próbki oferowanego systemu obiegu dokumentów w taki sposób by 

Zamawiający mógł zweryfikować oświadczenie Wykonawcy co do właściwości oferowanego 

przez Wykonawcę systemu obiegu dokumentów. 

Przygotowanie Próbki w sposób uniemożliwiający zaprezentowanie wszystkich właściwości, o 

których mowa powyżej, brak złożenia próbki wraz z ofertą a także brak wykazania 

właściwości wymaganych przez Zamawiającego , będzie traktowane jako niezgodność oferty 

z wymaganiami SIWZ i spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 

z późn. zm.), dalej ustawa pzp.” 

 

2. W Rozdziale I Ogólne zasady, punkt 4. otrzymuje brzmienie: 

 

„Zadeklarowane funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli demonstracja 

wykaże, że funkcjonalności, które zgodnie z deklaracją Wykonawcy system obiegu 

dokumentów posiada, są zawarte w systemie. Jeśli w trakcie demonstracji w próbce nie 

zostaną przez Zamawiającego zidentyfikowane właściwości, które zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy system posiada, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca przedstawił w 

ofercie nieprawdziwą informację.” 

 

 

3. W Rozdziale I Ogólne zasady, punkt 5. otrzymuje brzmienie: 

 

„Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w szczególności niepotwierdzenie w 

trakcie demonstracji oświadczeń złożonych w ofercie Wykonawcy co do właściwości (w tym 
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funkcjonalności) oferowanego systemu obiegu dokumentów, skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 

ustawy pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.” 

 

4. Rozdział III Minimalne parametry Próbki oprogramowania otrzymuje brzmienie: 

 

„Próbka musi zawierać co najmniej: 

• system operacyjny oraz zainstalowane i skonfigurowane oprogramowanie, stanowiące 

przedmiot oferty Wykonawcy, niezbędne do przeprowadzenia demonstracji i weryfikacji 

funkcjonalności oferowanego systemu obiegu dokumentów zadeklarowanych przez 

Wykonawcę. 

• mechanizm wykonywania zrzutów ekranowych w postaci plików JPG lub PNG,  

• oprogramowanie niezbędne do korzystania z demonstrowanych aplikacji.”  

5. W Rozdziale  IV, Minimalne parametry komputerów dostarczonych w celu demonstracji 

Próbki usuwa się zapis: 

 

„Komputer stacjonarny szt. 1 – próbka komputerów dostarczanych (razem z ofertą) jako 

Komputer Biurkowy (zgodna z wymaganiami OPZ)Notebook szt. 1 - próbka komputerów 

dostarczanych (razem z ofertą) jako Komputer Przenośny (zgodna z wymaganiami OPZ).” 

 

6. W Rozdziale V Sposób przygotowania Próbki, pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

 

„Jeżeli sprawdzenie funkcjonalności będzie wymagało innych komponentów (czy to sprzętowych 

czy też oprogramowania) niż opisane w niniejszym dokumencie, Wykonawca powinien tak 

przygotować system, aby możliwa była ich weryfikacja.” 

 

7. Rozdział VI, Procedura i forma przekazania Próbki, otrzymuje brzmienie: 

 

„W celu zapewnienia jednakowych warunków demonstracji Próbki wszystkim Wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu, Wykonawcy i Zamawiający będą postępować zgodnie z 

następującą procedurą: 

1. Oprogramowanie, wchodzące w skład weryfikowanej Próbki powinno być zainstalowane na 

nośnikach pamięci masowych, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu i włączy do 

zbiorczego opakowania oferty. 

2. Elementy sprzętowe stanowiące środowisko testowe, w tym komputery, które będą niezbędne 

do demonstracji działania Próbki zostaną dostarczone przez Wykonawcę na jedną godzinę 

przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia demonstracji Próbki. 

3. Pamięci masowe muszą być zapakowane w nieprzezroczyste opakowanie uniemożliwiające 

jego otwarcie bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane). Zamawiający zaleca, aby dyski 

były umieszczone dodatkowo w opakowanie ochronne (np. w folię bąbelkową lub styropian), 

które również uniemożliwią jego otwarcie bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane). 

Dla bezpieczeństwa Zamawiający zezwala na załączenie do oferty dodatkowej kopii nośników 



 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego 

pamięci masowych z zainstalowaną Próbką systemu także zapakowane w nieprzezroczyste 

opakowanie uniemożliwiające jego otwarcie bez pozostawienia śladów (np. opieczętowane). 

4. Zamawiający zapewni przechowanie przekazanych Próbek w pomieszczeniu o panujących w 

nim warunkach pokojowych, do którego dostęp będą mieli tylko upoważnieni przedstawiciele 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy zdeponowane Próbki na 45 minut przed rozpoczęciem 

demonstracji Próbki, wszelkie czynności przygotowawcze do prezentacji Wykonawca będzie 

realizował w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

6. Podczas przeprowadzenia demonstracji Próbki Wykonawca może korzystać tylko i wyłącznie z 

dostarczonego do Zamawiającego sprzętu oraz zdeponowanych nośników pamięci oraz 

narzędzi niezbędnych do zamontowania i podłączenia pamięci masowych do komputerów a 

także niezbędnych akcesoriów podłączeniowych oraz urządzeń dostarczonych przez 

Zamawiającego jak rzutniki, kamery wideo czy niezbędne listwy zasilające. 

7. Niedopuszczalne jest:  

- wgrywanie z zewnętrznych źródeł (przy pomocy nośników zewnętrznych lub innych środków 

komunikacji, np.: sieci bezprzewodowej) nowych danych i programów, poza danymi 

testowymi przekazanymi przez Zamawiającego,  

- instalowanie bądź uaktualnianie zainstalowanego oprogramowania z zewnętrznych źródeł,  

- rozbudowywanie elementów sprzętowych.  

 

8. Dostarczony do Zamawiającego sprzęt komputerowy serwerowy służący do stworzenia 

środowiska demonstracyjnego nie może zawierać zainstalowanych żadnych dodatkowych 

nośników danych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeglądnięcia sprzętu oraz 

obecności przy instalowaniu zdeponowanych dysków.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wizualizacji przeprowadzanej demonstracji na ekranie z 

użyciem co najmniej jednego rzutnika multimedialnego lub innego wielkoformatowego 

urządzenia wyświetlającego dostarczonego przez Zamawiającego celem umożliwienia 

obserwacji demonstracji wszystkim obecnym na niej osobom. 

10. W momencie złożenia oferty odpowiedzialność za wartość materialną Próbki w zakresie 

zniszczenia, uszkodzenie lub utraty Próbki (do wysokości wartości przekazanego sprzętu, ale 

nie więcej niż 10.000 zł) przechodzi na Zamawiającego. Zadeklarowane w ofercie 

funkcjonalności uznaje się za zgodne ze stanem faktycznym, jeśli wykonana demonstracja 

wykaże, że wszystkie deklarowane funkcjonalności rzeczywiście są zawarte w oferowanym 

systemie i działają prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem — tzn., że Próbka ma 

właściwości opisane w ofercie Wykonawcy i wymaganiach SIWZ. Niezidentyfikowanie w 

trakcie trwania demonstracji w Próbce właściwości przedmiotu oferty uznawane jest przez 

Zamawiającego za brak takiej właściwości w odniesieniu do oferowanego przez Wykonawcę 

rozwiązania i będzie skutkowało odrzuceniem oferty tegoż Wykonawcy na podstawie art. 89 

ust . 1, pkt. 2 ustawy pzp. 

11. Data i godzina wykonywania demonstracji przez Wykonawców zostanie ustalona przez 

Zamawiającego wg następujących zasad:  
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- Kolejność demonstracji wyznaczona jest przez Zamawiającego w drodze losowania w dniu 

otwarcia ofert,  

- Demonstracje z poszczególnymi Wykonawcami odbywają się w kolejne dni robocze a w 

uzasadnionych przypadkach z co najwyżej jednodniowym (w rozumieniu dni roboczych) 

odstępem czasowym.  

- Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie uznane za niezgodność oferty z 

SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

- Zmiana terminu demonstracji (godziny lub daty i godziny) może nastąpić tylko w przypadku 

zaistnienia tzw. „siły wyższej".  

 

 

8. W Rozdziale VII Procedura przeprowadzania testów,  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1. Demonstracja, czyli badanie (oględziny) Próbki, dokonana będzie poprzez realizację 

scenariuszy testowych i sprawdzeniu czy Próbkę cechują te funkcjonalności, które 

Wykonawca potwierdził w formularzu oferty i które wymagane są zapisami SIWZ. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia jedynie części zadeklarowanej przez 

Wykonawcę funkcjonalności.” 

 


