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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Podkarpackie
690581324
al. Łukasza Cieplińskiego 4
Rzeszów
35-010
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Kopczyński
Tel.: +48 177475910
E-mail: p.kopczynski@podkarpackie.pl
Faks: +48 178501761
Kod NUTS: PL823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2
(PSeAP-2)
Numer referencyjny: OR-IV.272.2.17.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)” polegającej na świadczeniu usług doradczych/pomocy eksperckiej
na rzecz Zamawiającego w procesie zarządzania i nadzoru nad projektem, w szczególności w zakresie:
wsparcia zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, monitoringu i ewaluacji,
zarządzania ryzykiem, zarządzania projektem, organizacji dokumentacji projektu oraz udziału w odbiorach,
testach i nadzorze nad wykonawcami umów.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ – Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-039145
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 049-108455
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/03/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
3. Ekspert IT - jedna osoba spełniająca warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe,
(b) posiada znajomość metodyki projektowania architektury systemów teleinformatycznych, zapewniającej
kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną
architekturą przedsiębiorstwa,
(c) posiada znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi, posiadającej zdefiniowane
procesy,które powinny funkcjonować w ramach organizacji świadczącej usługi IT, dodatkowo metodyka powinna
umożliwiać modelowanie procesów niezależnie od wielkości i typu organizacji czy też posiadanych narzędzi, a
każdy proces powinien posiadać zdefiniowane role i odpowiedzialności,
(d) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brała udział w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,polegających na budowie systemów informatycznych z wdrożeniem e-usług, z których co
najmniej jeden był o wartości minimum 4.000.000 mln PLN brutto,
(e) posiada doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych o wartości minimum 3 000 000 PLN
brutto,
(f) brała udział w projekcie polegającym na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
4. Drugi Ekspert IT – jedna osoba spełniająca warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe,
(b) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu,polegających na budowie systemów informatycznych z wdrożeniem e-usług, z których co
najmniej jeden był o wartości minimum 4.000.000 mln PLN brutto,
(c) W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brała udział w co najmniej jednym projekcie
dotyczącym projektowania rozwiązań IT oraz wyboru systemów informatycznych w ramach, którego był
wdrażany system finansowo-księgowy.
(d) W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących
projektowania rozwiązań IT oraz wyboru systemów informatycznych w ramach, których był odpowiedzialny za
weryfikację dokumentacji testów i przeprowadzania testów akceptacyjnych.
5. Specjalista ds. finansowych – jedna osoba spełniająca warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe, posiada staż doświadczenie w zakresie obsługi systemów finansowoksięgowych.
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(b) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy na stanowisku,
którymobsługiwała system finansowo-księgowy dla co najmniej 50 osób.
(c) doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, wynikające
z pełnienia funkcji specjalisty ds. finansowych przy realizacji co najmniej jednego projektu
teleinformatycznego,zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; przy
czym wartość projektu musi wynosić, co najmniej 2 000 000 PLN brutto dla projektów współfinansowanych ze
środków publicznych.
Powinno być:
3. Ekspert IT - co najmniej jedna osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe,
(b) posiada znajomość metodyki projektowania architektury systemów teleinformatycznych, zapewniającej
kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną
architekturą przedsiębiorstwa,
(c) posiada znajomość metodyki zarządzania usługami informatycznymi, posiadającej zdefiniowane procesy,
które powinny funkcjonować w ramach organizacji świadczącej usługi IT, dodatkowo metodyka powinna
umożliwiać modelowanie procesów niezależnie od wielkości i typu organizacji czy też posiadanych narzędzi, a
każdy proces powinien posiadać zdefiniowane role i odpowiedzialności,
(d) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brała udział w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
polegających na budowie systemów informatycznych z wdrożeniem e-usług, z których co najmniej jeden był o
wartości minimum 4.000.000 mln PLN brutto,
(e) posiada doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych o wartości minimum 3 000 000 zł brutto,
(f) brała udział w projekcie polegającym na wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów.
4. Drugi Ekspert IT - co najmniej jedna osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe,
(b) w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach
informatycznych, zakończonych do dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
polegających na budowie systemów informatycznych z wdrożeniem e-usług, z których co najmniej jeden był o
wartości minimum 4.000.000 mln PLN brutto,
(c) W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brała udział w co najmniej jednym projekcie
dotyczącym projektowania rozwiązań IT oraz wyboru systemów informatycznych w ramach, którego był
wdrażany system finansowo-księgowy.
(d) W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2 projektach dotyczących
projektowania rozwiązań IT oraz wyboru systemów informatycznych w ramach, których był odpowiedzialny za
weryfikację dokumentacji testów i przeprowadzania testów akceptacyjnych.
5. Specjalista ds. finansowych - co najmniej jedna osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe, posiada staż doświadczenie w zakresie obsługi systemów finansowoksięgowych.
(b) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy na stanowisku, którym
obsługiwała system finansowo-księgowy dla co najmniej 20 użytkowników.
(c) doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji ekonomiczno-finansowej, wynikające z pełnienia
funkcji specjalisty ds. finansowych przy realizacji co najmniej jednego projektu, zrealizowanego w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; przy czym wartość projektu musi wynosić, co najmniej 2
mln PLN brutto dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych.
Numer sekcji: IV.2.2
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Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/05/2018
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

