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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120987-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Częstochowa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2020/S 051-120987
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 028-064022)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Częstochowska
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001643
Adres pocztowy: Dąbrowskiego 69
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224
Kod pocztowy: 42-201
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Podsiadlik
E-mail: jpodsiadlik@adm.pcz.czest.pl
Tel.: +48 343250236
Faks: +48 343250415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pcz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla
użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „ZPRPCz"
Numer referencyjny: ZP/DK-03/20

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa licencji serwisu akademickiego biura karier wraz z wdrożeniem, konfiguracją, szkoleniem dla
użytkowników, utrzymaniem i wsparciem w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki
Częstochowskiej" POWR.03.05.00-00-Z008/18, zgodnie z załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 028-064022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
I. Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie lub wykonywanie w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, następujących zamówień:
co najmniej 2 wdrożenia narzędzia informatycznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto,
polegającego na dostawie licencji (wraz z wdrożeniem) serwisu posiadającego co najmniej wymienione poniżej
funkcjonalności:
— moduł elektronicznego zapisu studenta/absolwenta na kursy, szkolenia, doradztwo zawodowe, gospodarcze
oraz coaching,
— moduł ogłoszeń służących do wyszukiwania i zarządzania ofertami pracy, praktyk i staży,
— moduł badań losów zawodowych absolwentów,
— moduł badania kompetencji studentów i absolwentów.
II. Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe warunki:
1. 1 osobą w roli kierownika projektu, która łącznie spełnia poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
c. udział w roli kierownika projektu w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach systemów IT połączonych z
integracją z systemami wewnętrznymi łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto,
d. kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem Prince2 Practitioner® lub IPMA
Level C lub równoważny potwierdzający umiejętność kierowania według metodyki zarządzania projektami oraz
ważny certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem;
2. 1 osoba w roli analityka projektu, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
c. znajomość zasad modelowania procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 lub UML potwierdzona
certyfikatem,
d. udział w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach systemów IT połączonych z integracją z systemami
wewnętrznymi o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto;
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3. 3 osobami w roli specjalisty ds. wdrożeń, z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
c. kwalifikacje w zakresie wdrażania systemów informatycznych potwierdzone certyfikatem (np. Prince 2 lub
równoważny potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami),
d. udział w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach systemów IT połączonych z integracją z systemami
wewnętrznymi;
4. 1 osobą w roli inżyniera ds. IT Security, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT lub aktualny certyfikat w zakresie
bezpieczeństwa systemów IT (min. CISA, CISSP, CISM).
Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę tej samej osoby na więcej niż 1 stanowisko.
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
— wykaz dostaw lub usług,
— wykaz osób.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Warunki udziału w postępowaniu:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
I. Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie lub wykonywanie w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w
tym okresie, następujących zamówień:
Co najmniej 2 wdrożenia narzędzia informatycznego o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,
polegającego na dostawie licencji (wraz z wdrożeniem) serwisu posiadającego co najmniej wymienione poniżej
funkcjonalności:
— moduł elektronicznego zapisu studenta/absolwenta na kursy, szkolenia, doradztwo zawodowe, gospodarcze
oraz coaching,
— moduł ogłoszeń służących do wyszukiwania i zarządzania ofertami pracy, praktyk i staży,
— moduł badań losów zawodowych absolwentów,
— moduł badania kompetencji studentów i absolwentów.
II. Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniającymi poniższe warunki:
1. 1 osobą w roli kierownika projektu, która łącznie spełnia poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
c. udział w roli kierownika projektu w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach systemów IT połączonych z
integracją z systemami wewnętrznymi łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto,
d. kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem Prince2 Practitioner® lub
IPMALevel C lub równoważny potwierdzający umiejętność kierowania według metodyki zarządzania projektami
oraz ważny certyfikat z zakresu zarządzania ryzykiem;
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2. 1 osoba w roli analityka projektu, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
c. znajomość zasad modelowania procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 lub UML potwierdzona
certyfikatem,
d. udział w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach systemów IT połączonych z integracją z systemami
wewnętrznymi o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto;
3. 3 osobami w roli specjalisty ds. wdrożeń, z których każda spełnia łącznie poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
c. kwalifikacje w zakresie wdrażania systemów informatycznych potwierdzone certyfikatem (np. Prince 2 lub
równoważny potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami),
d. udział w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniach systemów IT połączonych z integracją z systemami
wewnętrznymi;
4. 1 osobą w roli inżyniera ds. IT Security, która spełnia łącznie poniższe wymagania:
a. wykształcenie wyższe,
b. co najmniej rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa IT lub aktualny certyfikat w zakresie
bezpieczeństwa systemów IT (min. CISA, CISSP, CISM).
Zamawiający nie dopuszcza wskazania przez Wykonawcę tej samej osoby na więcej niż 1 stanowisko.
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
— wykaz dostaw lub usług,
— wykaz osób.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 12/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/03/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 27/03/2020
Czas lokalny: 10:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 10/05/2020
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Powinno być:
Data: 25/05/2020
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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