Zam.18/2021/TP/OPNT/SH
Olsztyn dnia 18 sierpnia 2021r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10 – 683 Olsztyn
ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji pt. Usługa programistyczna polegająca na wykonaniu projektu architektury i implementacji
rozwiązania pośredniczącego dla docelowego web serwisu wykonanego w technologii .NET opartego na
protokole REST (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00144601/01 z dnia 11.08.2021).

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, Olsztyński
Park Naukowo-Technologiczny dokonuje zmiany w treści SWZ zakresie rozdz. V, XIV i XVI
w związku z czym rozdziały te otrzymują brzmienie:
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz

spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w
tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
1.4.1. realizacji min. 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. polegającej na biegłej znajomość technologii nowszej bądź
równej .NET Core 3.1 o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 5 000,00 PLN brutto
każda;
1.4.2. realizacji min. 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. biegłej znajomość protokołu komunikacji zewnętrznej REST
o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 5 000,00 PLN każda;
1.4.3. realizacji min. 1 usługi odpowiadającej rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.bardzo dobrej znajomość protokołu AMQP, a także brokera
wiadomości RabbitMQ uwzględniając zaawansowaną konfigurację Exchang’y w
oparciu o typ ‘Topic’ oraz znajomość działania aplikacji typu web-scrapper
potwierdzona przynajmniej jedną realizacją i znajomości relacyjnych baz danych
PostgreSQL o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 5 000,00 PLN brutto.

XIV. Termin związania ofertą:
Wykonawcy pozostają związani ofertą do 21 września 2021r, zgodnie z brzmieniem art. 307 ustawy
Pzp.
XVI. Sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na Platformie ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, wybierając
skrzynkę podawczą Zamawiającego / ePUAP:/OPN-T/SkrytkaESP
do dnia 19 23 sierpnia 2021r. do godz. 14.00
Oznakowane: 18/2021/TP/OPNT/SH Usługa programistyczna (…)
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę w inny sposób niż podany powyżej, oferta nie
zostanie wykazana na miniPortalu UZP, tym samym nie zostanie otwarta przez Zamawiającego
2. Termin otwarcia ofert
Otwarcie nastąpi dnia 19 23 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30
1. Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 26 568,00 PLN
brutto.
2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
3.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
3.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie § 6 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje
brzmienie:

1.

2.

3.
4.
5.

§6
Odbiór przedmiotu umowy
Do dnia wyznaczonego na dostawę wykonanego oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Start-up w formie kodu źródłowego i wynikowego, oprogramowanie i dokumentację
projektową w celu zweryfikowania za pomocą testów jego zgodności z przyjętymi założeniami i
zgłoszenia ewentualnych poprawek przez Start-up.
Start-up zastrzega sobie możliwość testowania przedmiotu zamówienia, przez okres 3 10 dni
roboczych, w tym czasie Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia na bieżąco poprawek lub
zmian w testowanym przedmiocie umowy.
Zgłoszenia poprawek i zmian będą kierowane do przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w §5
ust. 2 przez Start-up lub Zamawiającego.
Sposób komunikacji i form przekazania przedmiotu umowy nastąpi w sposób określony w § 5,
chyba, że strony ustalą wzajemnie inny sposób.
Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi w formie protokołu odbioru podpisanego przez strony
Zamawiającego, Wykonawcę, Startup potwierdzającego należyte wykonanie prac oraz działanie
oprogramowania bez zastrzeżeń. Odbiór winien być poprzedzony szkoleniem wskazanych przez

6. przedstawiciela Start-up osób, wykazującym poprawność działania wykonanego oprogramowania
ich funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
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