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Ogłoszenie nr 500031337-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511750-N-2018
Data: 30/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 013272620, ul. Pl.
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)6956015, e-mail
przetarg@mazowieckie.pl, faks (22)6956019.
Adres strony internetowej (url): www.mazowieckie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
zakończenia: 2020-10-31
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów: zakończenia: 2020-10-30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
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W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 5.2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postepowaniu
(kryteria kwalifikacyjne), dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 5.2.1) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi doradcze każda o wartości co
najmniej 400 000 PLN brutto, związane z dostawą i wdrożeniem systemu informatycznego,
polegające na: a) opracowaniu planu zarządzania projektem, b) opracowaniu szczegółowych
założeń funkcjonalnych i technicznych rozwiązania informatycznego o wartości co najmniej
2.000.000 PLN brutto, dedykowanego dla minimum 500 użytkowników, c) podręcznika dla
użytkowników dotyczącego wdrożenia rozwiązania informatycznego, zawierającego opis
wytworzonego rozwiązania informatycznego, instrukcję dla użytkowników, d) zapewnieniu
wsparcia nad organizacji i nadzorem nad realizacją rozwiązania informatycznego oraz
wdrożeniem jego produktów, e) zapewnieniu wsparcia przy przeprowadzaniu postępowań o
udzielenie zamówień publicznych, przy czym przynajmniej jedna z tych usług dotyczyła
projektu wdrożenia rozwiązania informatycznego, obejmującego wykonanie, dostawę wraz z
wdrożeniem systemu udostępniania i platformy przechowywania danych. UWAGA: W
przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej usługi w innej walucie na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli
Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. 5.2.2) Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół
konsultantów zdolny do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzić będzie co najmniej
jeden specjalista przypisany do każdej z ról wymienionych poniżej: 5.2.2.a) Ekspert ds.
zarządzania projektami (Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy). Wymagania: • wyższe
wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym, • posiada certyfikat z
metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner, • znajomość ustawy Pzp, • w ciągu
ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika projektu lub nadzoru projektu w co najmniej dwóch
projektach, których produktem była budowa i wdrożenie systemu informatycznego (odebranych
i przekazanych do utrzymania), przy czym wartość przynajmniej jednego projektu lub systemu
była nie mniejsza niż 2.000.000 PLN brutto. 5.2.2.b) Ekspert ds. wsparcia projektów
informatycznych. Wymagania: • wyższe wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/51a77dbf-0434-4bd5-94b6-ffbfcbda5776

12.02.2018

Page 3 of 6

Practitioner, • w ciągu ostatnich 3 lat prowadził biuro projektu (administracyjne wsparcie
projektu w rozumieniu metodyki prowadzenia projektów), w co najmniej jednym projekcie
budowy i wdrożenia systemu informatycznego, o wartości projektu lub systemu nie mniejszej
niż 2.000.000 PLN brutto. 5.2.2.c) Ekspert ds. architektury systemów IT. Wymagania: • wyższe
wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym, • posiada certyfikat z
zakresu zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF lub równoważny, • posiada certyfikat z
zakresu audytu informatycznego CISA lub równoważny. 5.2.2.d) Ekspert ds. systemów
bezpieczeństwa. Wymagania: • wykształcenie wyższe, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • posiada doświadczenie związane z udziałem w przeprowadzeniu minimum
dwóch audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, • posiada certyfikat z
zakresu audytu informatycznego CISA lub CISSP lub równoważny, • znajomość normy ISO/IEC
27001 potwierdzonej certyfikatem ISO/IEC 27001 Audytor Wiodący lub równoważny, • brał
udział w co najmniej dwóch audytach bezpieczeństwa informacji. 5.2.2.e) Ekspert analityk.
Wymagania: • wykształcenie wyższe, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • brał udział w co najmniej dwóch projektach dotyczących budowy systemów
informatycznych lub rozwiązań portalowych w roli analityka, w zakresie co najmniej
uzgadniania i dokumentowania funkcjonalności systemów, przy czym wartość co najmniej
jednego projektu była nie mniejsza niż 1.000.000 PLN brutto. 5.2.2.f) Ekspert ds. zamówień
publicznych. • wyższe wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • znajomość ustawy Pzp potwierdzona praktyką, poprzez prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie
systemów informatycznych, w okresie ostatnich 3 lat, • w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5
razy reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach wniesionych
odwołań w zakresie postępowań dotyczących budowy, wdrożenia i utrzymania systemów
informatycznych. UWAGA: 1. W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego
dopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby dwukrotnie w różnych rolach w ramach jednej
oferty. 2. Zamawiający dopuszcza wskazanie różnych wymaganych doświadczeń eksperta w
ramach jednego projektu. 3. Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie
certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej
dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia
poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla
otrzymania danego certyfikatu.
W ogłoszeniu powinno być: 5.2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
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wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postepowaniu (kryteria
kwalifikacyjne), dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 5.2.1) Zamawiający uzna
warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi doradcze każda o wartości co
najmniej 400 000 PLN brutto, związane z dostawą i wdrożeniem systemu informatycznego,
polegające na: a) opracowaniu planu zarządzania projektem, b) opracowaniu szczegółowych
założeń funkcjonalnych i technicznych rozwiązania informatycznego o wartości co najmniej
2.000.000 PLN brutto, dedykowanego dla minimum 500 użytkowników, c) weryfikacji i/lub
zaopiniowaniu podręcznika dla użytkowników dotyczącego wdrożenia rozwiązania
informatycznego, zawierającego opis wytworzonego rozwiązania informatycznego, instrukcję
dla użytkowników, d) zapewnieniu wsparcia nad organizacji i nadzorem nad realizacją
rozwiązania informatycznego oraz wdrożeniem jego produktów, e) zapewnieniu wsparcia przy
przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przy czym przynajmniej
jedna z tych usług dotyczyła projektu wdrożenia rozwiązania informatycznego, obejmującego
wykonanie, dostawę wraz z wdrożeniem systemu udostępniania i platformy przechowywania
danych. UWAGA: W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona jest w innej walucie niż w
złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanej usługi w innej walucie
na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego
w Tabeli Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert. 5.2.2)
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji
zamówienia zespół konsultantów zdolny do wykonania zamówienia, w skład którego wchodzić
będzie co najmniej jeden specjalista przypisany do każdej z ról wymienionych poniżej: 5.2.2.a)
Ekspert ds. zarządzania projektami (Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy). Wymagania: •
wyższe wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym, • posiada
certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner, • znajomość ustawy Pzp, •
w ciągu ostatnich 3 lat pełnił funkcję kierownika projektu lub nadzoru projektu w co najmniej
dwóch projektach, których produktem była budowa i wdrożenie systemu informatycznego
(odebranych i przekazanych do utrzymania), przy czym wartość przynajmniej jednego projektu
lub systemu była nie mniejsza niż 2.000.000 PLN brutto. 5.2.2.b) Ekspert ds. wsparcia projektów
informatycznych. Wymagania: • wyższe wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • posiada certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2
Practitioner, • w ciągu ostatnich 3 lat prowadził biuro projektu (administracyjne wsparcie
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projektu w rozumieniu metodyki prowadzenia projektów), w co najmniej jednym projekcie
budowy i wdrożenia systemu informatycznego, o wartości projektu lub systemu nie mniejszej
niż 2.000.000 PLN brutto. 5.2.2.c) Ekspert ds. architektury systemów IT. Wymagania: • wyższe
wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym, • posiada certyfikat z
zakresu zarządzania architekturą korporacyjną TOGAF lub równoważny, 5.2.2.d) Ekspert ds.
systemów bezpieczeństwa. Wymagania: • wykształcenie wyższe, • znajomość języka polskiego
w stopniu komunikatywnym, • posiada doświadczenie związane z udziałem w przeprowadzeniu
minimum dwóch audytów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, • posiada
certyfikat z zakresu audytu informatycznego CISA lub CISSP lub równoważny, • znajomość
normy ISO/IEC 27001 potwierdzonej certyfikatem ISO/IEC 27001 Audytor Wiodący lub
równoważny, • brał udział w co najmniej dwóch audytach bezpieczeństwa informacji. 5.2.2.e)
Ekspert analityk. Wymagania: • wykształcenie wyższe, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • brał udział w co najmniej dwóch projektach dotyczących budowy systemów
informatycznych lub rozwiązań portalowych w roli analityka, w zakresie co najmniej
uzgadniania i dokumentowania funkcjonalności systemów, przy czym wartość co najmniej
jednego projektu była nie mniejsza niż 1.000.000 PLN brutto. 5.2.2.f) Ekspert ds. zamówień
publicznych. • wyższe wykształcenie, • znajomość języka polskiego w stopniu
komunikatywnym, • znajomość ustawy Pzp potwierdzona praktyką, poprzez prowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie
systemów informatycznych, w okresie ostatnich 3 lat, • w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 5
razy reprezentował Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach wniesionych
odwołań w zakresie postępowań dotyczących budowy, wdrożenia i utrzymania systemów
informatycznych. UWAGA: 1. W przypadku wymagań dotyczących potencjału kadrowego
dopuszczalne jest wystąpienie tej samej osoby dwukrotnie w różnych rolach w ramach jednej
oferty. 2. Zamawiający dopuszcza wskazanie różnych wymaganych doświadczeń eksperta w
ramach jednego projektu. 3. Jako certyfikat równoważny zamawiający rozumie posiadanie
certyfikatów analogicznych do zakresu wskazanych certyfikatów tj. dotyczących analogicznej
dziedziny merytorycznej wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia
poziomu kompetencji, analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla
otrzymania danego certyfikatu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-02-19, godzina: 09:30
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