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Zmiany treści dokumentacji postępowania dotyczącej postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na
„ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERA PEF”
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Zmiana treści dokumentacji postepowania
W związku z wniesieniem odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z treścią art. 182
ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, o przedłużeniu terminu składania wniosków oraz o zmianie
treści dokumentacji postępowania w następującym zakresie:
1) Zamawiający zmienia treść warunku określonego w pkt. 7.3.2.1 Informacji dla wykonawców.
Dotychczasowe brzmienie warunku:
Kierownik projektu
− posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli kierownika projektu informatycznego/projektów
informatycznych,
− pełnił funkcję kierownika projektu w dwóch projektach informatycznych trwających przez co
najmniej 12 miesięcy,
− posiada kompetencje w zarządzaniu projektami potwierdzone certyfikatem zarządzania projektami
PRINCE2 Practitioner lub PMP, lub IPMA level C, lub równoważny,
− posiada certyfikat ITIL Fundation V3 lub równoważny.
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku (posiadania certyfikatów) poprzez oświadczenie
złożone w Wykazie osób. W przypadku wskazania przez wykonawcę certyfikatów równoważnych do
podanych powyżej wówczas spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, że dany certyfikat jest
równoważny do podanego.
Nowe brzmienie warunku:
Kierownik projektu
− posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli kierownika projektu informatycznego/projektów
informatycznych,
− pełnił funkcję kierownika projektu w dwóch projektach informatycznych trwających przez
co najmniej 12 miesięcy,
− posiada kompetencje w zarządzaniu projektami potwierdzone certyfikatem zarządzania projektami
PRINCE2 Practitioner lub PMP, lub IPMA level C.

2) Zamawiający zmienia treść pkt. 18 Informacji dla wykonawców.
Dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„Termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do postępowania: 29.05.2017 r. Wzór wniosku
stanowi załącznik nr 11 do Informacji”

3) Zamawiający zmienia treść pkt. 26 Informacji dla wykonawców.
Dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie:
„Wstępny harmonogram postępowania:
06.04.2017 r.: Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE.
29.05.2017 r.: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
22.06.2017 r.: Ocena wykonawców oraz Zaproszenie Wykonawców do dialogu konkurencyjnego
dialog konkurencyjny.
31.07.2017 r.: Zaproszenie do składania ofert.
11.08.2017 r.: Termin składania ofert.
28.08.2017 r.: Wybór ofert”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji postępowania.

