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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Krajowy numer identyfikacyjny 

28836600000000, ul. ul. Wawelska  , 02-034  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej i zawodowej. 1. W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży: − wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego: Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować zespołem składającym się co najmniej z: Kierownika Projektu : (1 osoba) 

– kwalifikacje minimalne: a. wykształcenie wyższe informatyczne, b. co najmniej 10-letnie 

doświadczenie zawodowe, c. biegła znajomość języka polskiego, d. co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownika projektu. Programistów: (2 osoby) – 

kwalifikacje minimalne: a. wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne, b. co 

najmniej jedna osoba z 3-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowisku 

programisty, c. biegła znajomość języka polskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 

oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; − wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Warunek powyższy zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą 

przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną usługę dotyczącą realizacji projektu 

obejmującego realizację systemu aplikacji mobilnej oraz załączy dowody należytego 

wykonania. Rodzaj dokumentów oraz formy ich składania przez podmioty udostępniające 

zasoby, podwykonawców, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz 



podmioty zagraniczne opisane w SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w 

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać 

się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej i zawodowej. 1. W celu potwierdzenia spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu Wykonawca złoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert 

OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego przedłoży: − wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego: Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować zespołem składającym się co najmniej z: Kierownika Projektu : (1 osoba) 

– kwalifikacje minimalne: a. wykształcenie wyższe, b. co najmniej 10-letnie doświadczenie 

zawodowe w prowadzeniu projektów IT, c. biegła znajomość języka polskiego, d. co najmniej 

5-letnie doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownika projektu. Programistów: (2 osoby) 

– kwalifikacje minimalne: a. wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne, b. co 

najmniej jedna osoba z 3-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym na stanowisku 

programisty, c. biegła znajomość języka polskiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 

oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; − wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SIWZ. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Warunek powyższy zostanie 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą 

przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną usługę dotyczącą realizacji projektu 

obejmującego realizację systemu aplikacji mobilnej oraz załączy dowody należytego 

wykonania. Rodzaj dokumentów oraz formy ich składania przez podmioty udostępniające 

zasoby, podwykonawców, wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia oraz 

podmioty zagraniczne opisane w SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w 

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób 

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-10-15, godzina: 09:30  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-10-18, godzina: 09:30  
 


