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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - Minister Cyfryzacji
Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 1/3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-583
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centralny Ośrodek Informatyki - Hanna Michrowska-Masiarz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pełnomocnik Zamawiającego: Centralny Ośrodek Informatyki
Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 132–136
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centralny Ośrodek Informatyki - Hanna Michrowska-Masiarz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl
Tel.: +48 222502883
Faks: +48 222502987
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.coi.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania,
projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów (...)
Numer referencyjny: COI-ZAK.262.43.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego
dotyczącego planowania, projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania
audytów systemów informatycznych i audytów bezpieczeństwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie dla
wnioskodawców i beneficjentów II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020(POPC)
oraz dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie lub realizujących projekty informatyczne finansowane z
programu operacyjnego w zakresie rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 (1), w podziale na
cztery części, tj.:
część I: wsparcie informatyczne dotyczące przygotowania, analizy, projektowania, realizacji projektów
informatycznych oraz doradztwo w tym zakresie;
część II: audyt informatyczny
część III: audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych
część IV: audyt WCAG
szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.
(...) Ciąg dalszy w sprostowywaniu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/12/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-177404
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-636778
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2020

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: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania,
projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów (...)
Powinno być:
Świadczenie usług konsultingowych w zakresie doradztwa informatycznego dotyczącego planowania,
projektowania i realizacji projektów informatycznych oraz przeprowadzania audytów systemów informatycznych
i audytów bezpieczeństwa systemów oraz doradztwo w tym zakresie.
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
(...) Ciąg dalszy w sprostowywaniu
Powinno być:
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(...)
(1) Świadczenie usług eksperckiego wsparcia opiniodawczo – doradczego dla podmiotów ubiegających się o
dofinansowanie lub realizujących projekty informatyczne finansowane z programu operacyjnego w zakresie
rozwoju cyfrowego w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie świadczone pod warunkiem powierzenia
Centralnemu Ośrodkowi Informatyki przez MC zadań wsparcia projektów IT realizowanych ze środków UE w
perspektywie 2021-2027.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
Powinno być:
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g) znajomość zagadnień integracji nowo projektowanych lub istniejących systemów informatycznych
h) znajomość procesów wytwórczych oraz narzędzi ich wspierających oraz technologii związanych z
tworzeniem aplikacji desktopowych, internetowych i mobilnych
i) znajomość nowych technologii i trendów w IT (np. Internet rzeczy – IoT, rzeczywistość wirtualna, DevOps, Big
Data)
j) znajomość zagadnień związanych z wymiarowaniem systemów IT oraz sprzętu IT spełniającego zadane
wymagania wydajnościowe
k) doświadczenie w tworzeniu oraz aktualizacji dokumentacji technicznej, integracyjnej oraz architektonicznej
dotyczącej projektowanych rozwiązań IT
l) doświadczenie w projektowaniu interfejsów (SOAP, REST) oraz mikroserwisów
m) znajomości narzędzi i technologii dotyczących szyn danych,
n) znajomość baz danych (np. MySQL, PosgreSQL, SQL, Ms SQL) i systemów zarządzania bazami danych
(DBMS).
3) 1 osoba o specjalności „Analityk systemowy”:
a) nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w obszarze analizy w
projektach IT, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz systemowych w projektach
IT
b) znajomość technik zbierania, analizy, estymacji oraz prezentacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
dla wytwarzanych lub modernizowanych systemów informatycznych
c) umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej (systemowej) i biznesowej w projektach IT
d) praktyczna znajomość notacji wspierających modelowanie systemów informatycznych
e) umiejętność specyfikowania scenariuszy przypadków użycia
f) umiejętność modelowania procesów biznesowych
g) podstawowa znajomość SOA i relacyjnych baz danych
h) praktyczna znajomość języka SQL
i) doświadczenie w zakresie analizy danych
4) 1 osoba o specjalności „Analityk biznesowy”:
a) nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie w obszarze analizy w
projektach IT, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz biznesowych w projektach IT
b) znajomość technik zbierania, analizy, estymacji oraz prezentacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych
dla wytwarzanych lub modernizowanych systemów informatycznych
c) umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej w projektach IT
d) praktyczna znajomość notacji wspierających modelowanie procesów biznesowych, w tym tworzenia
diagramów na potrzeby realizowanych i zrealizowanych projektów IT
e) umiejętność specyfikowania scenariuszy przypadków użycia
5) 1 osoba o specjalności „Ekspert ds. bezpieczeństwa IT”:
a) nabyte w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 5-letnie doświadczenie w
roli eksperta ds. bezpieczeństwa IT
b) doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji - SZBI
c) znajomość standardów i przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych
oraz zarządzania ciągłością działania, w tym znajomość ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
ustawy o ochronie danych osobowych, 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
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ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dyrektywy NIST, norm ISO/IEC z grupy 27000, normy
ISO/IEC 22301 lub równoważnych
d) doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT na poziomie
systemowym i infrastrukturalnym
e) umiejętność formułowania i analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem bezpieczeństwa,
z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
Powinno być:
f) znajomość technologii i zabezpieczeń technicznych w systemach informatycznych, aplikacjach i
infrastrukturze IT i sieciowej, w tym narzędzi klasy SIEM, Network and Host IDS/IPS, WAF, DAM, SIEM,
AntyMalware, DLP, URL filtering
g) umiejętność planowania testów bezpieczeństwa, w tym testów penetracyjnych, bezpieczeństwa aplikacji,
infrastruktury IT i sieciowej
h) znajomość zagadnień związanych z prawidłową, bezpieczną konfiguracją systemów informatycznych i usług
w środowiskach Linux i Windows
i) umiejętność prowadzenia analizy ryzyka dla bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania,
j) znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem audytów, kontroli i przeglądów z zakresu bezpieczeństwa
IT, bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania
k) umiejętność opracowywania oraz wdrażania polityk, procedur, instrukcji i innych dokumentów z obszaru
bezpieczeństwa informacji
6) 1 osoba o specjalności „Eksperta ds. user experience (UX)”:
a) nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3-letnie doświadczenie w
projektowaniu usług cyfrowych; przez usługi cyfrowe zamawiający rozumie usługi, których świadczenie odbywa
się za pomocą Internetu i jest zautomatyzowane, oparte na zaplanowanej ścieżce użytkownika
b) wykonanie specyfikacji UX dla minimum 5 projektów dotyczących wdrożenia usług cyfrowych
c) doświadczenie w projektowaniu architektury informacji stron internetowych w postaci struktury i makiet/
prototypu poszczególnych widoków/podstron na podstawie wymagań i badań użytkowników
d) znajomość oprogramowania do projektowania i tworzenia prototypów np. Axure RP, Sketch, Adobe XD, UX
Pin
e) znajomość zagadnień usability, UX, User Centered Design (UCD) i trendów w projektowaniu stron i usług
cyfrowych
f) znajomość metod stosowanych w badaniach ilościowych i jakościowych w obszarze UX w stopniu
umożliwiającym współpracę z badaczami UX
g) wiedza na temat HTML/CSS w stopniu umożliwiającym współpracę z front-end developerami
h) znajomość zagadnień analityki webowej
i) znajomość standardu WCAG 2.1
j) znajomość zagadnień związanych z tworzeniem Design System (style guide i biblioteki komponentów)
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
Powinno być:
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7) 1 osoba o specjalności „Specjalista ds. testów”:
a) nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3-letnie doświadczenie w
testowaniu systemów informatycznych
b) znajomość procesu planowania i zarządzania testami systemów informatycznych
c) znajomość zagadnień z zakresu: testów automatycznych, testów manualnych (użyteczności),
wydajnościowych
d) umiejętność opracowywania scenariuszy i przypadków testowych
e) umiejętność tworzenia pełnej dokumentacji testowej
dotyczy części 2:
1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
co najmniej:
a) dwie usługi polegające na weryfikacji zgodności systemów informatycznych podmiotu, na rzecz którego
została wykonana usługa, z zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi, standardami i normami o wartości
minimum 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) zł brutto każda,
b) dwie usługi polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu informatycznego o wartości
projektu minimum 2 000 000 (słownie: dwa miliony) zł brutto każda.
Przez wartość usługi Zamawiający rozumie całkowitą wartość kontraktu pomiędzy stronami.
UWAGA !!! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych zamówień w celu potwierdzenia
spełniania powyższego warunku.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
Powinno być:
2. Wykonawca dysponuje zespołem konsultantów zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego
wchodzić będą osoby o następujących kompetencjach:
1) 2 osoby o specjalności „Audytor systemów IT”:
a) nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 4-letnie doświadczenie w
przeprowadzaniu audytów systemów IT
b) posiadanie jednego z certyfikatów zawodowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do
prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 177, poz.
1195)
c) wiedza z zakresu zarządzania projektami informatycznymi
d) wiedza z zakresu zarządzania ryzykiem w projektach informatycznych
e) wiedza z zakresu analizy wymagań, projektowania, procesu wytwarzania oprogramowania oraz testowania
systemów informatycznych
f) wiedza z zakresu procesu odbioru systemów informatycznych
g) znajomość metodyk IT Governance: np. COBIT, ITIL oraz standardów ISO, NIST
h) znajomość środowisk informatycznych, systemów operacyjnych IT, technologii mobilnych i internetowych,
przetwarzania w chmurze
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
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Powinno być:
dotyczy części 3:
1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
co najmniej:
a) dwie usługi obejmujące audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych przy czym wartość usługi wynosiła
minimum 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) zł brutto każda,
b) dwie usługi polegające na weryfikacji zgodności systemów informatycznych podmiotu, na rzecz którego
została wykonana usługa, z zewnętrznymi uregulowaniami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem informacji
o wartości minimum 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) zł brutto każda.
Przez wartość usługi Zamawiający rozumie całkowitą wartość kontraktu pomiędzy stronami.
UWAGA !!! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych zamówień w celu potwierdzenia
spełniania powyższego warunku.
2. Wykonawca dysponuje zespołem konsultantów zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego
wchodzić będą osoby o następujących kompetencjach:
1) 2 osoby o specjalności „Audytor Bezpieczeństwa”:
a) nabyte w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3-letnie doświadczenie na
podobnym stanowisku
b) znajomość metodyk i standardów prowadzenia audytu bezpieczeństwa informatycznego i oceny ryzyka,
np. standardów OWASP lub równoważnych, oraz doświadczenie w prowadzeniu audytów bezpieczeństwa
informatycznego i analiz ryzyka
c) teoretyczna i praktyczna znajomość problematyki bezpieczeństwa aplikacji, baz danych i systemów
teleinformatycznych oraz ich testowania potwierdzona posiadaniem co najmniej jednego z certyfikatów
określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2010 r. w
sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do prowadzenia kontroli projektów informatycznych i systemów
teleinformatycznych (Dz. U. nr 177, poz. 1195) lub równoważnego
d) znajomość standardów i przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych
oraz zarządzania ciągłością działania, w tym znajomość ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa,
ustawy o ochronie danych osobowych, 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) – „rozporządzenie KRI”, dyrektywy NIST, norm ISO/IEC z grupy 27000, normy ISO/
IEC 22301 lub równoważnych
e) znajomość zagadnień związanych z przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa informatycznego, w tym
testów penetracyjnych, bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury IT i sieciowej
f) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych, w tym metod, narzędzi i
mechanizmów technicznych, organizacyjnych i proceduralnych
g) znajomość zagadnień związanych z prawidłową bezpieczną konfiguracją systemów, baz danych i usług w
środowiskach Linux i Windows
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
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Powinno być:
2) 1 osoba o specjalności „Specjalista ds. bezpieczeństwa IT”:
a) nabyte w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2-letnie doświadczenia w
obszarze bezpieczeństwa IT i/lub działach utrzymaniowych IT
b) doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań i narzędzi w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym systemów klasy
SIEM, IDS/IP, DLP, DAM, WAF, AntyMalware, URL filtering,
c) doświadczenie pracy w zespołach SOC, CERT, CSIRT
d) Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa informatycznego, w tym
testów penetracyjnych, bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury IT i sieciowej
e) znajomość zagadnień związanych z prawidłową bezpieczną konfiguracją systemów, baz danych i usług w
środowiskach Linux i Windows
f) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieciowym (LAN i WAN), w tym narzędzi,
mechanizmów i metod zabezpieczeń
g) znajomość technologii sieciowych oraz architektury rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa
3) 1 osoba o specjalności „Specjalista ds. testów bezpieczeństwa”:
a) nabyte w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2-letnie doświadczenie w
obszarze bezpieczeństwa IT lub prowadzeniu testów bezpieczeństwa informatycznego
b) znajomość zagadnień związanych z przeprowadzeniem testów bezpieczeństwa informatycznego, w tym
testów penetracyjnych, bezpieczeństwa aplikacji, infrastruktury IT i sieciowej
c) znajomość zagadnień związanych z prawidłową bezpieczną konfiguracją systemów i usług w środowiskach
Linux i Windows
d) znajomość standardów prowadzenia testów bezpieczeństwa OWASP lub równoważnych
e) znajomość środowisk programistycznych i aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii
Webowych (między innymi Java, .NET, Javascript, Ajax)
f) znajomość środowisk mobilnych i metod ich testowania aplikacji webowych, infrastruktury IT i sieci
g) umiejętność formułowania zaleceń, dobrych praktyk i pożądanych działań w obszarze bezpieczeństwa IT
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
(...)
Powinno być:
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dotyczy części 4:
1. Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje
co najmniej:
a) dwie usługi obejmujące audyt zgodności z WCAG, przy czym wartość każdej usługi wynosiła minimum 20
000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł brutto każda.
Przez wartość usługi Zamawiający rozumie całkowitą wartość kontraktu pomiędzy stronami.
UWAGA !!! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych zamówień w celu potwierdzenia
spełniania powyższego warunku.
2. Wykonawca dysponuje zespołem konsultantów zdolnych do wykonania zamówienia, w skład którego
wchodzić będą osoby o następujących kompetencjach:
1) 2 osoby o specjalności „Audytor zgodności z WCAG”:
a) co najmniej 3-letnie doświadczenie przy projektowaniu i programowaniu stron internetowych, aplikacji
mobilnych
b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności systemów i stron www zgodnie
ze standardami WCAG na poziomie minimum AA
c) wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat audytów dostępności systemów i stron www zgodnie ze standardami
WCAG
d) znajomości standardów WCAG 2.0 lub 2.1
e) doświadczenie w projektowaniu serwisów internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 i/lub 2.1. oraz
techniką RWD
f) doświadczenie w przeprowadzaniu testów i badań użyteczności
g) znajomość HTML (w tym standardów sieciowych) i CSS
h) znajomość narzędzi walidacyjnych (przykłady narzędzi: Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobat Pro Commonlook
PDF Validator, PDF Accessibility Checker, NVDA, VoiceOver, TalkBack, Colour Contrast Analyser)
i) wysoka komunikatywność i zdolność przekładania trudnych, technicznych informacji na prosty język
Przez wartość usługi Zamawiający rozumie całkowitą wartość kontraktu pomiędzy stronami.
Zamawiający dopuszcza, aby usługi wymienione powyżej (dla każdej z czterech części) były częścią
zamówienia o szerszym zakresie.
UWAGA !!! – Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości zrealizowanych zamówień w celu potwierdzenia
spełniania powyższego warunku.
UWAGA !!! – Przez system informatyczny Zamawiający rozumie zespół współpracujących ze sobą
urządzeń informatycznych i oprogramowania (pomocniczego – rozumianego m.in. jako systemy operacyjne,
systemy baz danych, serwery aplikacji oraz oprogramowania użytkowego – rozumianego jako podstawę
działania oprogramowania, którego opracowanie może być celem projektu informatycznego) zapewniający
przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za
pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954) – dotyczy
wszystkich części zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
(...)
Powinno być:
Równoważność:
W przypadku opisania przedmiotu zamówienia lub warunków udziału w postępowaniu przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
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technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego.
Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny, co do zakresu wskazanego
certyfikatu, co jest rozumiane jako:
- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat (np. kompetencje związane
z zarządzaniem projektami),
- analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),
- analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.:
konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.), uzyskanie
certyfikatu potwierdzone jest egzaminem.
Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy lub
należący do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca (tj. wymagane jest uzyskanie certyfikatu od podmiotu
niezależnego od Wykonawcy).
Jako normę równoważną normie ISO/IEC Zamawiający dopuszcza inne międzynarodowe normy
standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału
w postępowaniu opisany w pkt I powyżej oraz w sekcji III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa, zostanie
spełniony, jeżeli będzie spełniony łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
IV. Wykonawca, na podstawie art. 22a ustawy Pzp, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach
technicznych i zawodowych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
V. Zamawiający oceni czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VI. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu podmiot, który udostępnia, na podstawie art. 22a ustawy Pzp,
zasoby takie jak doświadczenie, wówczas zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie
jakim udostępnia Wykonawcy zdolności, o których mowa powyżej.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(...) Ciąg dalszy w sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu.
Powinno być:
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6. w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w ust. 9 pkt 9.1.2 (dla każdej części zamówienia)
rozdziału I SIWZ do złożenia:
1) dokumentu pn. „Wykaz wykonanych/wykonywanych usług”, tj. usług określonych w ust. 9 pkt. 9.1.2. rozdziału
I SIWZ:
- ppkt 1.2 rozdziału I SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dla Części 1,
- ppkt 2.3 rozdziału I SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dla Części 2,
- ppkt 3.3 rozdziału I SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dla Części 3,
- ppkt 4.3 rozdziału I SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, dla Części 4,
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza Oferty, w odniesieniu do części, której
dotyczy;
2) dowodów, określających czy usługi wymienione w ww. Wykazie wykonanych/wykonywanych usług zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane /
referencje bądź inne dokumenty wydane przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a powyżej.
3) dokumentu pn. „Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia” tj. osób określonych w ust. 9 pkt. 9.1.2.
rozdziału I SIWZ:
- ppkt 1.3 rozdziału I SIWZ, dla Części 1,
- ppkt 2.4 rozdziału I SIWZ, dla Części 2,
- ppkt 3.4 rozdziału I SIWZ, dla Części 3,
- ppkt 4.4 rozdziału I SIWZ, dla Części 4,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Formularza Oferty, w
odniesieniu do części której dotyczy;
UWAGA: Jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę wraz ze złożonym z ofertą dokumentem pn.
Wykaz osób do oceny w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usług" będzie odpowiadała
ww. zakresowi informacji, Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawcy złożenia dokumentu Wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia.
4) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o
których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

