OR-IV.272.2.17.2018

Rzeszów, 20.04.2018 r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki
System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”.
Zamawiający, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących
zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Rozdział V ust. 5 lit. b3), b4) b5) otrzymują odpowiednio brzmienie:
„b3) 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.
b4) 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.
b5) Specjalista ds. finansowych - co najmniej jedna osoba spełniająca łącznie
następujące warunki:
(a) posiada wykształcenie wyższe, posiada staż doświadczenie w zakresie
obsługi systemów finansowo-księgowych.
(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 ekonomicznofinansowej, 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.
2. Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Łukasza
Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 8 maja 2018 r.
do godz. 10:00.
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w
przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Usługa pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2
(PSeAP-2)”, numer sprawy: OR-IV.272.2.17.2018”, NIE OTWIERAĆ PRZED 8 maja
2018 r. godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym
adresem Wykonawcy.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, II piętro, pokój
207. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym
zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub
„wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające
zmienioną reść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

