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OR-IV.272.2.6.2018                                                                                  Rzeszów, dnia 20.02.2018 r. 

 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Doradztwo 

technologiczne” 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ, następująco: 
 

Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że: 
 

• w rozdz. V pkt 1.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

„1.1. Minimum trzy zamówienia (usługi), spełniające następujące wymagania:  
 

(a) każde zamówienie polegało na pełnieniu funkcji doradcy technicznego/doradcy 
technologicznego dla projektów o wartości co najmniej łącznie 4 000 000,00 PLN brutto, 
w tym jeden o wartości co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,  
 
Przez doradcę technicznego/doradcę technologicznego Zamawiający rozumie osobę/ 
podmiot, świadczącego na rzecz i w imieniu inwestora/zlecającego/zamawiającego usług 
polegających na doradztwie dotyczącym przygotowania i realizacji zadań o charakterze 
technicznym w projekcie, tj. w szczególności nadzoru nad dostawą sprzętu  
i oprogramowania, wdrożeniem systemu, przygotowaniem danych, itp.  
 
(b) każde zamówienie polegało na sprawowaniu bieżącego nadzoru nad wykonaniem 
systemów informatycznych wraz z infrastrukturą sprzętową i obejmowało swoim 
zakresem udział w odbiorach/testach wykonanego systemu informatycznego oraz  
w odbiorach dostarczonej infrastruktury informatycznej, 
 
(c) przynajmniej jedno zamówienie obejmowało nadzór nad realizacją usług digitalizacji  
i przygotowania danych multimedialnych poprzez digitalizację obiektów dziedzictwa 
kulturowego, i obejmowało swoim zakresem udział w odbiorach/testach jakościowych 
usług digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, 
 
(d) przynajmniej jedno zamówienie obejmowało usługi wykonania portalu 
internetowego zapewniającego dostęp do danych multimedialnych.”. 
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• dotychczasową treść rozdz. XII, zastępuje się rozdz. XII w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, kod pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście 
albo za pośrednictwem poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: 
„Oferta dotyczy zamówienia pn. Doradztwo technologiczne”; znak sprawy: OR-
IV.272.2.6.2018; nie otwierać do dnia 22.02.2018 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 
1.3. Termin składania ofert upływa dnia 22.02.2018 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie 
zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. 
Data stempla pocztowego nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 

 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 
4 – pok. nr 207.”. 
 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 


