Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009126/01 z dnia 2021-02-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa polegająca na opracowaniu architektury IT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281524001
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Władysława Trylińskiego 2
1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn
1.4.3.) Kod pocztowy: 10-683
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 896120500
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opnt.olsztyn.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.eu
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009126/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-19 16:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007581/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
1. W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga:1.1. realizacji
minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia, tj. polegającej na tworzeniu architektury i aplikacji z obszaru nowych technologii w
medycynie o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda, dla części nr 1.1.2.
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realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu projektów dotyczących analizy prawnej
modelu biznesowego, ochrony danych i ich przetwarzania, ustawy o ochronie danych
osobowych, przepisów prawa medycznego o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto
każda, dla części nr 2.1.3. Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia - informatyk specjalizujący się w projektowaniu systemów
informatycznych oraz sztucznej inteligencji dla części nr 1.1.4. Dysponowania min. jedną osobą,
która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą tytuł mgr Prawa lub
wyższym dla części nr 22. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może,
na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację.
Po zmianie:
1. W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga: 1.1
Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia informatyk specjalizujący się w projektowaniu systemów informatycznych oraz sztucznej
inteligencji dla części nr 1.1.2 Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadającą tytuł mgr Prawa lub wyższym dla części nr 22. Oceniając
zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
Przed zmianą:
1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. V:1.1. pkt.1.1-1.2 zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi te zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 3 do SWZ).1.2. pkt.1.3-1.4 - zamawiający żąda wykazu osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z potwierdzeniem posiadania
wymaganych umiejętności i doświadczenia wykazanych na podstawie:1.2.1. dla części nr 1 specjalizacja w projektowaniu systemów informatycznych oraz sztucznej inteligencji – dyplom
ukończenia, certyfikat lub inny dokument potwierdzający specjalność1.2.2. dla części nr 2dyplomu ukończenia studiów prawniczych (załącznik nr 4 do SWZ).
Po zmianie:
1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. V:1.2. zamawiający
żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z potwierdzeniem
posiadania wymaganych umiejętności i doświadczenia wykazanych na podstawie:1.2.1. dla
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części nr 1 - specjalizacja w projektowaniu systemów informatycznych oraz sztucznej inteligencji
– dyplom ukończenia, certyfikat lub inny dokument potwierdzający specjalność1.2.2. dla części
nr 2- dyplomu ukończenia studiów prawniczych (załącznik nr 4 do SWZ).
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