
 

 

 

OR-IV.272.2.23.2018                       Rzeszów, 14.05.2018 r. 

      Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego”. 

Zamawiający, Województwo Podkarpackie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1. W SIWZ „SPIS TREŚCI” otrzymuje brzmienie: 

„SPIS TREŚCI 

Rozdział I  Dane Zamawiającego 
Rozdział II  Tryb udzielenia zamówienia. 
Rozdział III  Opis przedmiotu zamówienia. 
Rozdział IV  Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
Rozdział V Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których 

mowa w art. 24 ust. 5. 
Rozdział VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
(art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy). 

Rozdział VIII  Wymagania dotyczące wadium. 
Rozdział IX  Termin związania ofertą. 
Rozdział X  Opis sposobu przygotowywania ofert. 
Rozdział XI  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
Rozdział XII  Opis sposobu obliczenia ceny. 
Rozdział XIII  Opis kryteriów wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert. 
Rozdział XIV  Formalności do dopełnienia po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
Rozdział XV  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Rozdział XVI  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy. 
Rozdział XVII Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik Nr 1: 

■ Nr 1A - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) 

■ Nr 1B - Instrukcja wypełniania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 

(JEDZ) 



■ Nr 1 C - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23) 

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5); 
 
Załącznik Nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
 
Załącznik Nr 3  - Formularz ofertowy 
 
Załącznik Nr 4 - Istotne dla stron postanowienia umowy 
 
Załącznik Nr 5 – Słownik pojęć 
 
Załącznik Nr 6 – Opis przygotowania i weryfikacji próbki oferowanego oprogramowania 
 
Załącznik Nr 7 – Procedura badania próbki ” 
 
 
2. W Załączniku nr 6 do SIWZ w rozdz. IV ust 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1. Demonstracja, czyli badanie Próbki, dokonana będzie zgodnie z procedurą badania próbki 

(Załącznik nr 7 do SIWZ) w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę scenariusze testowe 

dla wszystkich funkcjonalności podstawowych - P i zadeklarowanych funkcjonalności 

dodatkowych - D.  Wykonawca zobowiązany jest posiadać scenariusze testowe na moment 

demonstracji próbki. Po losowaniu funkcjonalności do zaprezentowania, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu scenariusze testowe dla wylosowanych funkcjonalności. 

Scenariusze te będą stanowić załącznik do protokołu. Zamawiający sprawdzi czy Próbkę 

cechują badane funkcjonalności, które Wykonawca potwierdził w formularzu ofertowym i 

które wymagane są zapisami SIWZ.” 

 
3. Załącznik nr 7 do SIWZ  otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszych zmian.  
 

4. Rozdział XI SIWZ  otrzymuje brzmienie: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy Al. 

Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, pokój nr 207 - II piętro, w terminie do dnia 4 
czerwca 2018 r. do godz. 10:00. 

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Urząd Marszałkowski 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 

Rzeszów, pokój nr 207 oraz oznakowana napisem: „Oferta w przetargu 
nieograniczonym pod nazwą: „Zakup i wdrożenie systemu 

informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego” numer sprawy: OR-IV.272.2.23.2018”, NIE OTWIERAĆ 

PRZED 4 czerwca 2018 r. godz. 11:00", a nadto winna być opatrzona nazwą 
oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 4 czerwca 2018 r. o godz. 

11:00 w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie przy Al. Łukasza Cieplińskiego 

4, II piętro, pokój 207. Otwarcie ofert jest jawne. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego 

oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z 

adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 

5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające 

zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem 



„ZMIANA”. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 14.05.2018 

Załącznik nr 7 do SIWZ OR-IV.272.2.23.2018 

 

 Procedura badania próbki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Logowanie do systemu 

W bloku tym Wykonawca loguje się na konto posiadające odpowiednie 

uprawnienia do zaprezentowania danej funkcjonalności. 

2. Dane wejściowe 

W bloku tym Wykonawca wykaże, że posiada m.in. niezbędne dane do 

zaprezentowania funkcjonalności. 

3. Prezentacja funkcjonalności 

W bloku tym Wykonawca zaprezentuje: 

15 wylosowanych funkcjonalności podstawowych – P, 

15 wylosowanych funkcjonalności dodatkowych – D (w przypadku, gdy 

wykonawca oświadczy, że posiada mniej niż 15 funkcjonalności dodatkowych, 

zostaną zaprezentowane wszystkie, które zadeklarował Wykonawca. 

 

 

 

   

 

4. Prezentacja wyników 

Blok ten zawiera m.in. zaprezentowanie wyniku potwierdzającego 

prawidłowe działanie badanej funkcjonalności poprzez wyświetlenie, wydruk, 

zapis do pliku itd. 

5. Ocena 

Blok ten zawiera stwierdzenie zrealizowania/niezrealizowania badanej 

funkcjonalności. 


