Zam.15/2020/PN/OPNT/SH
Olsztyn, dnia 25.03.2020r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór wykonawcy Usługa wykonania serwera oraz API w oparciu
o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla
klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną
wykorzystującą augmented reality (AR), (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 524537-N-2020 z dnia
2020-02-18 r.).

Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo-Techniczny, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w zakresie rozdz. V i XI, które otrzymują brzmienie:
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych,
szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie
tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy.
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego
zakazu.
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2.3. Zdolności technicznej i zawodowej.

3. W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający
wymaga:
3.1. realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. wykonanie projektów informatycznych opartych o technologię
rozszerzonej rzeczywistości (AR) o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN brutto każda,
wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych usług szkoleniowych lub doradczych.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie dokumentów o których mowa w
rozdziale VI. lit A. pkt.2 ppkt. 2.1.1 SIWZ.
3.2. dysponowania przez Wykonawcę przynajmniej 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia, tj:
posiadającą min. dwuletnie doświadczenie w zakresie prac programistycznych polegających
na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu
internetowego opartych o technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Ponadto osoba ta
powinna potrafić zaprojektować rozwiązania wg oczekiwań klienta, zarówno od strony samej
koncepcji działania jak i na poziomie makietowania interfejsu.
Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie dokumentów o których mowa w
rozdziale VI. lit A. pkt. 2 ppkt. 2.1.2 SIWZ.
XI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na
adres zamawiającego:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego
na adres:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
do dnia 27 31 marca 2020 r. do godz. 14.00
Oznakowane oferty: 15/2020/PN/OPNT/SH – Usługa programistyczna
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Miejsce otwarcia ofert:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10-683 Olsztyn. Sekretariat w budynku BK.
dnia 27 31 marca 2020 r. o godz. 14.30
4. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne
i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.olsztyn.pl informacje
dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
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