Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP/03/PN/BR-2/2020

Katowice, dnia 22.04.2020 r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Przedmiot zamówienia:
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową
platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym
stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych.. Znak sprawy: ZP/03/PN/BR-2/2020.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (6)
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp,
Zamawiający zmodyfikował SOPZ w rozdziale III.I, punkt 23 poprzez nadanie mu brzmienia:
"Dynamiczne strony internetowe muszą być oparte na wspieranym i stabilnym frameworku
ASP.NET, PHP lub równoważnym z wykorzystaniem SQL Server’a posiadanego przez
Zamawiającego lub innego równoważnego serwera bazodanowego. Serwer równoważny musi
być dostarczony przez Wykonawcę w najnowszej, stabilnej i wspieranej wersji. Dopuszcza się
realizację części funkcjonalności za pomocą JavaScript. Wykluczone jest stosowanie Adobe Flash i
Oracle Java."
Zamawiający w związku z posiadanymi zasobami kadrowymi i ich umiejętnościami, a także strategią
Zamawiającego dotyczącą rozwoju narzędzi informatycznych wspierających prowadzone badania
naukowe i prace rozwojowe, wyklucza użycie frameworków Adobe Flash i Oracle Java. Wymaganie to
ma na celu umożliwić dokonanie zasobami kadrowymi Zamawiającego oceny jakości Systemu i jego
kodu źródłowego podczas odbiorów etapów oraz umożliwić prowadzenie przez Zamawiającego
własnymi zasobami kadrowymi samodzielnej rozbudowy Systemu.
Ujednolicony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ został
opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 22.04.2020r.
Równocześnie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert
na „Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową
platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym
stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych” do dnia 29.04.2020 r. godz. 13:00.
W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmienia się pierwsze zdanie w punkcie 26.1.
nadając mu następujące brzmienie: „Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres
podany w części I pkt 2 w terminie do 29.04.2020 r. godz. 13:00”.
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, otwarcie nastąpi w dniu 29.04.2020 r. godz.
13:30. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zmienia się punkt 28.1. nadając mu
następujące brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 29.04.2020 r. godz. 13:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Kossutha 6 pokój nr 121.”
W związku z powyższym zmianie ulega zapis w punkcie 23.1 SIWZ dotyczący terminu otwarcia ofert i
otrzymuje następujące brzmienie: „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 29.04.2020 r.
godz. 13:30”.
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Załączniki:
1. Zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – tekst ujednolicony z
dnia 22.04.2020 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący Załącznik Nr 8 do SIWZ – tekst
ujednolicony z dnia 22.04.2020 r.
Zastępca Dyrektora
Ds. Badań i Rozwoju
mgr inż. Piotr Cofałka
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/podpis Kierownika zamawiającego/
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