OR-IV.272.2.54.2018

Rzeszów, 19.10.2018 r.
Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowa w województwie podkarpackim Systemu 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 rozdziale VIII SIWZ pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: 09 1020 4391 0000 6102 0159 0348

2.

W rozdziale X SIWZ pkt. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Do oferty należy załączyć próbkę, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ tj.
próbkę oprogramowania na nośniku danych. Próbka nie będzie podlegała
uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. Niezłożenie przez Wykonawcę
wymaganej próbki oraz dokumentów z pkt 3 skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Złożenie przez Wykonawcę próbki niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie na demonstrację próbki
będzie uznane za niezgodność oferty z SIWZ i oferta taka zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

3.

W rozdziale XIII pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sposób obliczenia punktów:
Waga
Lp.
Opis kryteriów
(%)

Sposób oceny
Ilość punktów (Pc) za to kryterium zostanie wyliczona wg
wzoru:
Pc = (C_min / C_oferty) x 60 pkt

1.

Cena zamówienia

gdzie:
60

Pc- ilość punktów dla kryterium cena zamówienia
C_min – najniższa cena brutto zamówienia spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu
C_oferty – cena brutto zamówienia oferty ocenianej,

Ilość punktów (Pf) za to kryterium zostanie wyliczona wg
wzoru:
Pf = [(D_oferty + O_oferty)/ (D_max + O_max)] x 40 pkt
gdzie:
Pf - ilość punktów dla kryterium funkcjonalność
D_oferty – parametr ocenia wymagania docelowe PSIP –
oznaczone jako „D” i wyliczany jest według Załącznika nr 3B
do Formularza Ofertowego - Spełnialność wymagań wobec
oprogramowania PSIP. Wartość D_oferty Zamawiający wyliczy
sumując wagi poszczególnych funkcjonalności docelowych,
które oferowane oprogramowanie PSIP posiada w chwili
składania oferty tzn. wykonawca wpisał w odpowiednim
wierszu słowo „Posiada” w kolumnie „Oświadczenie
Wykonawcy”.
O_oferty - parametr ocenia wymagania opcjonalne PSIP –
oznaczone jako „O” i wyliczany jest według Załącznika nr 3B
do Formularza Ofertowego - Spełnialność wymagań wobec
oprogramowania PSIP. Wartość O_oferty Zamawiający wyliczy
według następującego wzoru:
O = O1 + 0,5 * O2
2.

Funkcjonalność

40

Wartość O1 Zamawiający wyliczy sumując wagi
poszczególnych funkcjonalności, które oferowane
oprogramowanie PSIP posiada w chwili składania oferty tzn.
wykonawca wpisał w odpowiednim wierszu „Posiada” w
kolumnie „Oświadczenie Wykonawcy”.
Wartość O2 Zamawiający wyliczy sumując wagi
poszczególnych funkcjonalności, których oferowane
oprogramowanie PSIP nie posiada w chwili składania oferty,
lecz które wykonawca zobowiązuje się wykonać w
deklarowanym terminie, tzn. wykonawca wpisał w
odpowiednim wierszu „Będzie posiadać” w kolumnie
„Oświadczenie Wykonawcy”.
D_max – suma wag wszystkich funkcjonalności docelowych
PSIP, wynikająca z Załącznika nr 1 do SIWZ, D_max = 44
O_max – suma wag wszystkich funkcjonalności opcjonalnych
PSIP, wynikająca z Załącznika nr 1 do SIWZ, O_max = 42
Zamawiający wymaga, aby oferowane przez wykonawcę
oprogramowanie spełniało minimalne wymagania funkcjonalne
określone w SOPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) i oznaczone jako
„W”. Zamawiający odrzuci te oferty, które nie spełniają
wszystkich minimalnych wymagań zawartych w Załączniku, 3a
do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ jako nieodpowiadające treści SIWZ.

4.

W rozdziale XV pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj: 09 1020 4391 0000 6102 0159
0348

5.

W rozdziale XV pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na warunkach wskazanych w Istotnych dla
stron postanowieniach umowy, które zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ (§
14)”

6.

Rozdział XVIII otrzymuje brzmienie:

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020” jest
Województwo Podkarpackie stanowiące Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą
w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, adres do
korespondencji: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych
„Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest
minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926
Warszawa.

3) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego
postępowania i realizacji przedmiotu zamówienia jest Województwo Podkarpackie al.
Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz QUANTRON S.A. (Inżynier Kontraktu) ul.
Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

4) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego jest p. Małgorzata Krysińska - Żmuda. W sprawach związanych z
ochroną danych osobowych można się skontaktować drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej (e-mail): m.krysinska@podkarpackie.pl lub pisemnie na adres: al. Łukasza
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
z zakresie wskazanym w pkt 1) - 3) w celu związanym z postępowaniem w sprawie
zawarcia umowy ramowej na „Budowę w Województwie Podkarpackim Systemu
Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 ”
numer referencyjnym postępowania OR-IV.272.2.54.2018 prowadzonym w trybie
otwartego postępowania konkurencyjnego oraz realizacji Projektu nr RPPK.02.01.00-180037/16-00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) dofinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

6) Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej i
beneficjentowi realizującemu projekt – Województwu Podkarpackiemu oraz podmiotom,

które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie
Powierzającego1, Instytucji Zarządzającej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie
Powierzającego, Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyty w ramach
RPO WP.

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.
zm.) oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia
następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto
ostateczne wydatki dotyczące zakończonej operacji. Okres przechowywania obejmuje
również cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe będą również
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.

9) Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących osoby
fizycznej jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty
lub nieprzyznanie punktów w kryterium oceny ofert;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

10)
11)

Pani/Pan posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych** z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
12) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
1

Powierzający oznacza IZ RPO WP 2014 – 2020 lub minister właściwy do spraw rozwoju

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca
2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017)określonymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.”

7.

W Rozdziale XSIWZ pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę należy wysłać na adres
podany w Rozdziale XI ust. 1 niniejszej specyfikacji i opisać nazwą, dokładnym
adresem wykonawcy z dopiskiem:
„PRZETARG NIEOGRANICZONY
BUDOWA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM SYSTEMU INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ (PSIP) REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WP NA LATA
2014-2020”
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 28.11.2018 r. godz. 11:00”

8.
Rozdział XI SIWZ otrzymuje brzmienie:
1. Oferty należy składać do dnia 28.11.2018 roku do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego – w budynku położonym w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4
piętro, pokój 207. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na
ww. adres
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.11.2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207. Otwarcie ofert jest
jawne.
3. 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.
4. W przypadku zmiany treści oferty wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające
zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem
„ZMIANA”.
5. 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.

