Warszawa, 12 września 2018 r.
BBA-2/262-28/2018
Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na utworzenie systemu monitorowania pomocy publicznej SHRIMP
ver. 2.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz 1579 z późn. zm) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) w następujący sposób:
1. W wymaganiach dotyczących Kierownika Projektu ppkt 1.2.1.2, pkt 1 lit A część II SIWZ:
Było:
1) w zakresie Personelu Kluczowego:
a. Kierownik Projektu (jedna osoba), który posiada:
− wykształcenie wyższe,
− certyfikat PRINCE2 Proffesional lub równoważny*,
− co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,
− doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika projektu,
w co najmniej 2 projektach obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów
informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
− doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika,
w co najmniej 1 projekcie obejmującym zaprojektowanie i wdrożenie systemu
informatycznego w administracji publicznej, opartego na bazie danych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
*Warunki równoważności: za równoważne Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty
równoważne dla certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie
potwierdzają certyfikaty wymienione w wymaganiach dla danej osoby, wystawione przez
podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności.
Jest:
1) w zakresie Personelu Kluczowego:
a. Kierownik Projektu (jedna osoba), który posiada:
− wykształcenie wyższe,
− certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny*,
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− co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,
− doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika projektu,
w co najmniej 2 projektach obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów
informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami,
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
− doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika,
w co najmniej 1 projekcie obejmującym zaprojektowanie i wdrożenie systemu
informatycznego w administracji publicznej, opartego na bazie danych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
*Warunki równoważności: za równoważne Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty
równoważne dla certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie
potwierdzają certyfikaty wymienione w wymaganiach dla danej osoby, wystawione przez
podmiot, który prowadzi działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności.
2. W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 5 - Zakres poszczególnych Etapów, tabela - I Prace
Planistyczne pkt 5:
Było:
Przygotowanie dokumentacji zarządczej, tj.:
a) Planu Projektu,
b) Planu Etapu,
c) Rejestru Ryzyk,
d) Rejestru Zagadnień,
e) Rejestru Jakości,
oraz
f) Dziennika Doświadczeń,
g) Procedury zarządzania jakością.
Zakres dokumentów zarządczych zostanie uzgodniony przez Strony.
Jest:
Przygotowanie dokumentacji zarządczej, tj.:
a) Planu Projektu,
b) Planu Etapu,
c) Opisów Produktów.
Zakres dokumentów zarządczych zostanie uzgodniony przez Strony.
3. W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 9 - Wymagania w zakresie Dokumentacji, Dok -9:
Było:
Wykonawca musi przygotować dokumentację zarządczą, w szczególności:
1. Plan Projektu,
2. Plany Etapów
3. Rejestr Ryzyk,
4. Rejestr Zagadnień,
5. Rejestr Jakości,
oraz
6. Dziennik Doświadczeń,
7. Procedurę zarządzania jakością,
8. Opis szczegółowy Produktu Cząstkowego.
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Jest:
Wykonawca musi przygotować dokumentację zarządczą:
1. Plan Projektu,
2. Plany Etapów
3. Opisy Produktów.
4. W załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie 12 - Wymagania w zakresie zarządzania, ppkt 12.1
Było:
12.1 Plan Projektu i Etapów
Głównym produktem zarządczym w ramach Zamówienia będzie Plan Projektu.
Plan Projektu - dokument przygotowywany przez Wykonawcę, uzgodniony z Zamawiającym
i odbierany w ramach I Etapu, w razie potrzeby aktualizowany.
Plan Etapu – dokument przygotowywany przez Wykonawcę dla każdego z Etapów, uzgodniony
z Zamawiającym, odbierany w ramach Odbioru Etapów poprzedzających Etap planowany, w razie
potrzeby aktualizowany.
Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z uzgodnionym
z Zamawiającym Planem Projektu w zakresie dotyczącym:
a) schematu organizacji zespołów biorących udział w projekcie,
b) zadań stawianych przed zespołami realizującymi Zamówienie,
c) wykazu osób i ich zakresu odpowiedzialności,
d) komunikacji w projekcie pomiędzy Stronami,
e) obiegu dokumentów,
f) zarządzania Zamówieniem,
g) zarządzania czasem (harmonogramem),
h) zarządzania ryzykiem.
Pozostałe dokumenty zarządcze zostaną zaproponowane przez Wykonawcę i uzgodnione wspólnie
z Zamawiającym, w szczególności:
a) Rejestr Ryzyk,
b) Rejestr Zagadnień,
c) Rejestr Jakości,
oraz
d) Dziennik Doświadczeń.
e) procedurę zarządzania jakością,
f) opis szczegółowy Produktu Cząstkowego.
Jest:
12.1 Produkty zarządcze po stronie Wykonawcy
Głównymi produktami zarządczymi w ramach Zamówienia będą:
Plan Projektu - dokument przygotowywany przez Wykonawcę, uzgodniony z Zamawiającym
i odbierany w ramach I Etapu, w razie potrzeby aktualizowany.
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Plan Etapu – dokument przygotowywany przez Wykonawcę dla każdego z Etapów, uzgodniony
z Zamawiającym, odbierany w ramach Odbioru Etapów poprzedzających Etap planowany, w razie
potrzeby aktualizowany.
Opis Produktu – opis produktu cząstkowego wskazanego przez Zamawiającego, odbierany
w ramach I Etapu.
Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą będzie prowadzona zgodnie z uzgodnionym
z Zamawiającym Planem Projektu w zakresie dotyczącym:
a)
schematu organizacji zespołów biorących udział w projekcie,
b)
zadań stawianych przed zespołami realizującymi Zamówienie,
c)
wykazu osób i ich zakresu odpowiedzialności,
d)
komunikacji w projekcie pomiędzy Stronami,
e)
obiegu dokumentów,
f)
zarządzania Zamówieniem,
g)
zarządzania czasem (harmonogramem),
h)
zarządzania ryzykiem
i)
zarządzania jakością i konfiguracją.
Ponadto zmianie ulega załącznik nr 8, pkt 1 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, tj. zapis dotyczący posiadanego certyfikatu zgodnie z wymaganiami
dotyczącymi Kierownika Projektu ppkt 1.2.1.2, pkt 1 lit A część II SIWZ, w pkt 1.
Zmieniony wykaz w zakresie pkt 1, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a ich
uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian do ofert. Dotychczasowy
termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia
15 października 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 15 października 2018 r. godz.
11:30
Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński
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Załącznik Nr 8 do SIWZ
……………………………
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczątka)
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
(nr post. BBA-2/262-…../2018)

Lp.

Rodzaj funkcji

Osoby, które
będą
uczestniczyć
w wykonywa
niu
zamówienia

1

2.

3

1.

Kierownik
projektu –
1 osoba

Uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do
wykonania zamówienia *

Podstawa
dysponowania
daną osobą **
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Doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje zgodne z ppkt 1) pkt 1.2.1.2 lit A
Części II SIWZ:
wykształcenie wyższe,
posiada certyfikat ………………………………. (należy wpisać nazwę
certyfikatu)
(PRINCE2 Foundation lub równoważny),
…… letnie doświadczenie w zakresie kierowania projektami informatycznymi,
………………
(minimum 5-letnie).
(Imię
1) Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział jako
i nazwisko)
kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego na bazie
danych, zintegrowanego z innymi systemami
……………………………………………………………………………………
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………..
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Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
2) Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział jako
kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego na
bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami:
……………………………………………………………………………………
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………..
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
3)

Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział
jako kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego na
zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego na
bazie danych, w administracji publicznej:

………………………………………………………………………………….
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
Doświadczenie, pkt 3.1.2 Części III SIWZ – kryteria oceny ofert:
1)
Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział
jako kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego
na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego
na bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami
……………………………………………………………………………………..…
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………...
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
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2)

Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział
jako kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego
na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego opartego na
bazie danych,, zintegrowanego z innymi systemami
……………………………………………………………………………………..…
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………...
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
3)

Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział
jako kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego
na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego na
bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami
……………………………………………………………………………………..…
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
4)

Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział
jako kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego
na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego na
bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami
……………………………………………………………………………………….
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………..
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert.
5)

Nazwa projektu informatycznego, w którym dana osoba brała udział
jako kierownik lub zastępca kierownika projektu, polegającego
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na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, opartego na
bazie danych, zintegrowanego z innymi systemami
……………………………………………………………………………………..…
Charakterystyka odbiorcy ww. projektu:
Zamawiający projekt: ……………………
Data odbioru projektu …………………….. (w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert).
* należy podać informacje umożliwiające Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca może
dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, uprawnienia, kwalifikacje, itp. dokumenty.
** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. W przypadku, gdy
Wykonawca polega na osobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi osobami,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia
...............................
(miejscowość, data)

....................................................
(podpis i pieczątka Wykonawcy)
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