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Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/03/PN/BR-2/2020 
OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO DOSTĘP DO NFORMACJI 
O OBECNYM I PROGNOZOWANYM STANEM JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZAGROŻENIACH ZDROWOTNYCH 

OGŁOSZENIE (NR 540065792-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.) O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIAMYM OGŁOSZENIU:  
Numer: 526433-N-2020 

Data : 24.03.2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I.1)  NAZWA I ADRES  
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice, itp. śląskie 
tel. +48 32 254 60 31 wew. 249 lub 239; e-mail: zamówienia@ietu.pl lub ietu@ietu.pl fax: +48 32 254 17 17 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ietu. pl/   

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytut badawczy  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) 

Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.3) 

W ogłoszeniu jest: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:  
 dysponuje osobami o poniżej wskazanym doświadczeniu i kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia: 
o minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, która: 

 posiada co najmniej wykształcenie wyższe;  

 posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 potwierdzone 
certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub równoważnym; 

 posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Projektów IT; 

 brała udział jako Kierownik Projektu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w 

realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu, 
wdrożeniu i utrzymaniu powdrożeniowym systemu obejmującego  prezentację danych przestrzennych z 
wykorzystaniem internetowej aplikacji mapowej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł 
brutto każdy. 

o minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. Architektury Systemów Informatycznych, 
która: 

 posiada co najmniej wykształcenie wyższe;  

 posiada wiedzę z zakresu projektowania, planowania, wdrażania oraz zarządzania architekturą, 
potwierdzoną certyfikatem TOGAF 9 lub równoważnym; 

 posiada – minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji architekta systemu 
informatycznego; 

 brała udział w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch 
projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na zaprojektowaniu, 
budowie, i wdrożeniu systemu informatycznego w architekturze wielowarstwowej, opartego o relacyjną 
bazę danych, dostępnego w sieci Internet lub innej;  

o minimum 2 osobami, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. programowania, z których każda powinna 
posiadać: 

 wykształcenie wyższe;  

 dwuletnie doświadczenie zawodowe w specjalności programowania; 
w tym:  

 jedną osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych na 
platformy Android i iOS, potwierdzone wykonaniem dwóch usług w ww. zakresie o wartości zamówienia 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda,  

 jedną osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji internetowych 
potwierdzone wykonaniem dwóch usług w ww. zakresie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 
000,00 zł brutto,  
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o minimum 1 osobą, która: 

 posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze oprogramowania typu GIS,  

 brała udział jako specjalista GIS w wykonaniu minimum dwóch prac/projektów dotyczących 
przetwarzania lub prezentowania danych przestrzennych, każda praca o wartości zamówienia nie 
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto”. 

o minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję testera, która: 

 posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym; 

 brała udział w roli testera systemów informatycznych w realizacji dwóch projektów o wartości zamówienia 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każdy.” 

W ogłoszeniu powinno być: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:  
 dysponuje osobami o poniżej wskazanym doświadczeniu i kwalifikacjach, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia: 
o minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy, która: 

 posiada co najmniej wykształcenie wyższe;  

 posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2 Practitioner, 
lub certyfikatem PMI PMP, lub certyfikatem IPMA na poziomie przynajmniej C lub innym certyfikatem 
równoważnym; 

 posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Projektów IT; 

 brała udział jako Kierownik Projektu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w 
realizacji co najmniej dwóch projektów informatycznych polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu, 
wdrożeniu i utrzymaniu powdrożeniowym systemu obejmującego  prezentację danych przestrzennych z 
wykorzystaniem internetowej aplikacji mapowej, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł 
brutto każdy. 

o minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. Architektury Systemów Informatycznych, 
która: 

 posiada co najmniej wykształcenie wyższe;  

 posiada wiedzę z zakresu projektowania, planowania, wdrażania oraz zarządzania architekturą, 
potwierdzoną certyfikatem TOGAF 9 lub równoważnym; 

 posiada – minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji architekta systemu 
informatycznego; 

 brała udział w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w co najmniej dwóch 
projektach informatycznych, zakończonych do dnia składania ofert, polegających na zaprojektowaniu, 
budowie, i wdrożeniu systemu informatycznego w architekturze wielowarstwowej, opartego o relacyjną 
bazę danych, dostępnego w sieci Internet lub innej;  

o minimum 2 osobami, które będą pełniły funkcję Specjalisty ds. programowania, z których każda powinna 
posiadać: 

 wykształcenie wyższe;  

 dwuletnie doświadczenie zawodowe w specjalności programowania; 

w tym:  

 jedną osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji mobilnych na 
platformy Android i iOS, potwierdzone wykonaniem dwóch usług w ww. zakresie o wartości zamówienia 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda,  

 jedną osobą posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie w programowaniu aplikacji internetowych 
potwierdzone wykonaniem dwóch usług w ww. zakresie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 
000,00 zł brutto,  

o minimum 1 osobą, która: 

 posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze oprogramowania typu GIS,  

 brała udział jako specjalista GIS w wykonaniu minimum dwóch prac/projektów dotyczących 
przetwarzania lub prezentowania danych przestrzennych, każda praca o wartości zamówienia nie 
mniejszej niż 50 000,00 zł brutto”. 

o minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję testera, która: 

 posiada umiejętności potwierdzone certyfikatem ISTQB lub równoważnym; 

 brała udział w roli testera systemów informatycznych w realizacji dwóch projektów o wartości zamówienia 

nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każdy.” 
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Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20.04.2020 Godzina: 10:00, 
miejsce: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice. 

W ogłoszeniu powinno być: 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24.04.2020  Godzina: 08:30, 
miejsce: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice. 

 
 
 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Badań i Rozwoju 

 

mgr inż. Piotr Cofałka 
 


