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Ogłoszenie nr 540106629-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549294-N-2019
Data: 20/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 37 20
273, e-mail michal.wielonski@wody.gov.pl , faks +48 22 37 20 290.
Adres strony internetowej (url): www.wody.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest
wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 2 prace/projekty o
łącznej wartości co najmniej 200.000 PLN brutto, odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć prace naukowobadawcze, studialne lub doradcze, realizacje opracowań lub ekspertyz, dotyczące baz danych o
tematyce gospodarki wodnej lub ochrony środowiska 2. Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji Etapu I zamówienia będzie
dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego
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postępowania, w skład którego wchodzić będą specjaliści posiadający wiedzę oraz
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby o następującym
doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osób na danym
stanowisku muszą być spełnione łącznie): 2.1. Specjalista ds. gospodarki wodnej. Wymagania
dot. doświadczenia: a) posiada wykształcenie wyższe; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, studialnych, projektowych lub
doradczych związanych z zakresem gospodarki wodnej; c) uczestniczył w ciągu ostatnich 3 lat w
realizacji co najmniej 2 prac/projektów z zakresu tematycznego związanego z gospodarką
wodną. 2.2. Specjalista ds. rozwoju systemów IT. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiada
wykształcenie wyższe informatyczne; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w
zakresie realizacji prac projektowych lub doradczych związanych z rozwojem systemów
informatycznych oraz uczestniczył w ciągu ostatnich 3 lat w realizacji co najmniej 2
prac/projektów obejmujących rozwój systemów informatycznych o łącznej wartości nie
mniejszej 200.000 zł. 2.3. Specjalista ds. GIS. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiada
wykształcenie wyższe; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
realizacji prac projektowych lub doradczych związanych z obszarem GIS oraz uczestniczył w
ciągu ostatnich 3 lat w realizacji co najmniej 2 prac/projektów obejmujących rozwój systemów
informatycznych Zawierających Systemy GIS o łącznej wartości nie mniejszej 200.000 zł. 2.4.
Specjalista ds. analizy procesów biznesowych. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiada
wykształcenie wyższe; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w
podmiotach realizujących projekty informatyczne lub brał udział w realizacji prac projektowych
lub doradczych w zakresie analizy systemów informatycznych oraz uczestniczył w ciągu
ostatnich 3 lat jako analityk biznesowy, systemowy lub projektant w realizacji co najmniej 2
prac/projektów informatycznych. 3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, iż
dysponuje lub przy realizacji Etapu II zamówienia będzie dysponował zespołem, który skieruje
do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w skład którego wchodzić
będą specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w
tym co najmniej osoby o następującym doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach
(wszystkie wymagania dla osób na danym stanowisku muszą być spełnione łącznie): 3.1.
Specjalista ds. prawa informatycznego. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiadający
wykształcenie wyższe prawnicze, b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii
prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa informatycznego, praw autorskich,
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itp. c) znajomość prawa polskiego i europejskiego, w szczególności w zakresie prawa
informatycznego, praw autorskich. 3.2. Specjalista ds. udostępniania informacji sektora
publicznego. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiadający wykształcenie wyższe b) w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej
2 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych lub brał udział w projektach informatycznych
w zakresie zagadnień związanych z udostępnianiem informacji sektora publicznego, informacji o
środowisku c) znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem informacji sektora
publicznego, informacji o środowisku oraz ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego. 3.3. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Wymagania dot. doświadczenia: a)
posiadający wykształcenie wyższe b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii
prawnych lub brał udział w projektach informatycznych obejmujących zagadnienia z obszaru
ochrony danych osobowych. c) znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali minimum 2
prace/projekty o łącznej wartości co najmniej 200.000 PLN brutto, odpowiadające swoim
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą
swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć prace
naukowo-badawcze, studialne lub doradcze, realizacje opracowań lub ekspertyz, dotyczące baz
danych o tematyce gospodarki wodnej lub ochrony środowiska 2. Wykonawca składający ofertę
zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji Etapu I zamówienia będzie
dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego
postępowania, w skład którego wchodzić będą specjaliści posiadający wiedzę oraz
doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby o następującym
doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach (wszystkie wymagania dla osób na danym
stanowisku muszą być spełnione łącznie): 2.1. Specjalista ds. gospodarki wodnej. Wymagania
dot. doświadczenia: a) posiada wykształcenie wyższe; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie
zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych, studialnych, projektowych lub
doradczych związanych z zakresem gospodarki wodnej; c) uczestniczył w ciągu ostatnich 7 lat w
realizacji co najmniej 2 prac/projektów z zakresu tematycznego związanego z gospodarką
wodną. 2.2. Specjalista ds. rozwoju systemów IT. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiada
wykształcenie wyższe informatyczne; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w
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zakresie realizacji prac projektowych lub doradczych związanych z rozwojem systemów
informatycznych oraz uczestniczył w ciągu ostatnich 7 lat w realizacji co najmniej 2
prac/projektów obejmujących rozwój systemów informatycznych o łącznej wartości nie
mniejszej 200.000 zł. 2.3. Specjalista ds. GIS. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiada
wykształcenie wyższe; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
realizacji prac projektowych lub doradczych związanych z obszarem GIS oraz uczestniczył w
ciągu ostatnich 7 lat w realizacji co najmniej 2 prac/projektów obejmujących rozwój systemów
informatycznych Zawierających Systemy GIS o łącznej wartości nie mniejszej 200.000 zł. 2.4.
Specjalista ds. analizy procesów biznesowych. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiada
wykształcenie wyższe; b) nabył minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w
podmiotach realizujących projekty informatyczne lub brał udział w realizacji prac projektowych
lub doradczych w zakresie analizy systemów informatycznych oraz uczestniczył w ciągu
ostatnich 7 lat jako analityk biznesowy, systemowy lub projektant w realizacji co najmniej 2
prac/projektów informatycznych. 3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, iż
dysponuje lub przy realizacji Etapu II zamówienia będzie dysponował zespołem, który skieruje
do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w skład którego wchodzić
będą specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w
tym co najmniej osoby o następującym doświadczeniu, wykształceniu i kwalifikacjach
(wszystkie wymagania dla osób na danym stanowisku muszą być spełnione łącznie): 3.1.
Specjalista ds. prawa informatycznego. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiadający
wykształcenie wyższe prawnicze, b) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania
ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii
prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa informatycznego, praw autorskich,
itp. c) znajomość prawa polskiego i europejskiego, w szczególności w zakresie prawa
informatycznego, praw autorskich. 3.2. Specjalista ds. udostępniania informacji sektora
publicznego. Wymagania dot. doświadczenia: a) posiadający wykształcenie wyższe b) w okresie
ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej
2 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii prawnych lub brał udział w projektach informatycznych
w zakresie zagadnień związanych z udostępnianiem informacji sektora publicznego, informacji o
środowisku c) znajomość zagadnień związanych z udostępnianiem informacji sektora
publicznego, informacji o środowisku oraz ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego. 3.3. Specjalista ds. ochrony danych osobowych. Wymagania dot. doświadczenia: a)
posiadający wykształcenie wyższe b) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania
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ofert był autorem lub współautorem co najmniej 2 pisemnych analiz, ekspertyz lub opinii
prawnych lub brał udział w projektach informatycznych obejmujących zagadnienia z obszaru
ochrony danych osobowych. c) znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-31, godzina: 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-07, godzina: 11:30

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawca, przed podpisaniem umowy,
zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na sumę
stanowiącą 7 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

5/5

