
 

 

 

 

 

 

OR-IV.272.2.19.2018                       Rzeszów, 13.04.2018 r. 

 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu  
Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 
2014-2020.  

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, 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. W Załączniku nr 2 do SIWZ rozdz. IX ust 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zarchiwizowania dokumentacji Projektu zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20)., w szczególności dokumentacja ma być uporządkowana, 

opisana, ułożona i zaewidencjonowana. Podstawą do przyjęcia dokumentacji będzie spis 

zdawczo – odbiorczy.” 

2. W Załączniku nr 2 do SIWZ rozdz. IX ust 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać czynności o których mowa w ust. 4 w 
okresie obowiązywania Umowy.” 
 
3. W Załączniku nr 4 do SIWZ § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do uwag i zastrzeżeń w terminie 2 dni 
roboczych od dnia ich zgłoszenia.” 
 
4. W Załączniku nr 4 do SIWZ w § 5 ust 2 skreśla się pkt 7. 
 
5. Rozdział V w ust. 2, pkt. 1, lit. b, pkt. i lit (a) otrzymuje brzmienie: 
„(a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji menadżera projektu/ inżyniera 
kontraktu dla projektów o wartości co najmniej łącznie 10.000.000,00 PLN brutto, w tym 
jeden o wartości co najmniej 4.500.000,00 PLN brutto. 
 
Przez „menadżera projektu” /”inżyniera kontraktu” Zamawiający rozumie osobę / podmiot, 
który działał na rzecz i w imieniu inwestora / zlecającego/zamawiającego a każde z 
zamówień polegało na zarządzaniu projektem oraz jego rozliczaniu lub jego wsparciu w 
rozliczeniu projektu.”, 
 
 
6. Rozdział V w ust. 2, pkt. 1, lit. b, pkt. i lit (c) otrzymuje brzmienie: 
„(c) każde z zamówień polegało na nadzorze nad wykonaniem systemów informatycznych 
wraz z infrastrukturą sprzętową, przy czym łączna wartość wykonania systemów wynosiła 
łącznie- minimum 10.000.000,00 PLN brutto, a wartość jednego systemu wraz z 
infrastrukturą sprzętową wynosiła co najmniej 4.500.000,00 PLN brutto,”. 



 

 

 

 
7. Rozdział V w ust. 2, pkt. 1, lit. b1 otrzymuje brzmienie: 
„b1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje 
należycie:” 
 
8. Rozdział VI w ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych,  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie;” 
 
9. 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 7 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: Świadczenie kompleksowych usług 

Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej, numer sprawy: OR-IV.272.2.19.2018”, NIE OTWIERAĆ PRZED 7 

maja 2018 r. godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym 

adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7 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 

treść 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. 

 


