Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 43096-2014 z dnia 2014-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów
Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu, obejmujący: a) Audyt techniczny b) Audyt finansowy c) Audyt prawny oraz
sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wraz opinią o projekcie. Usługa audytu prowadzona będzie w trzech...
Termin składania ofert: 2014-02-17

Numer ogłoszenia: 48844 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 43096 - 2014 data 06.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel.
017 8501776, fax. 017 8501701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie: a) co najmniej 2 zamówienia, których
przedmiotem było przeprowadzenie audytu finansowo- księgowego projektu o wartości co
najmniej 20.000.000,00 zł brutto każdy, b) co najmniej 2 zamówienia o wartości co najmniej
10.000 000,00 zł brutto każde z zamówień, polegających na wykonaniu testów penetracyjnych
systemów teleinformatycznych; c) co najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu
audytu bezpieczeństwa informatycznego zgodnie ze standardem ISO 27001 lub równoważnym, o
wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców rozliczających się w innej
walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a
jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez

wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dziale IX ust. 1. pkt. 1 i 2 SIWZ. Z treści
załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie
spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek
spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą
wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców
samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład
konsorcjum/ spółki cywilnej..
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykonawcy którzy w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie: a) co najmniej 2 zamówienia, których
przedmiotem było przeprowadzenie audytu finansowo- księgowego projektu o wartości co
najmniej 20.000.000,00 zł brutto każdy, b) co najmniej 2 zamówienia o wartości co najmniej 20
000, 00 zł brutto każde z zamówień, polegających na wykonaniu testów penetracyjnych systemów
teleinformatycznych, c) co najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu audytu
bezpieczeństwa informatycznego zgodnie ze standardem ISO 27001 lub równoważnym, o
wartości co najmniej 20.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców rozliczających się w innej
walucie niż PLN (polski złoty), przeliczenia walut należy dokonać według tabeli kursów średnich
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a
jeżeli w tym dniu kursów nie ogłoszono, to według kursów ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w
postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia - na podstawie analizy złożonych przez
wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w dziale IX ust. 1. pkt. 1 i 2 SIWZ. Z treści
załączonych do oferty wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie
spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca ten warunek
spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) muszą
wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia jeden z wykonawców
samodzielnie lub łącznie (kumulatywnie) wszyscy/ kilku wykonawców wchodzących w skład
konsorcjum/ spółki cywilnej..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 17.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207..

W ogłoszeniu powinno być: 19.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok.
nr 207..

