Znak sprawy: AI 261-05/MF/19

Zamość, dn. 12.12.2019r.

MODYFIKACJA ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postepowania na rozbudowę informatycznego systemu zarządzania uczelnią

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.
1843) Zamawiający zmienia treść:
1) rozdziału V pkt. 1 lit. c) siwz, który otrzymuje brzmienie:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca:
 wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej
2 (dwie) usługi o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł) każda,
polegające na
 budowie i wdrożeniu, lub
 rozbudowie i wdrożeniu,
sytemu informatycznego, przy czym co najmniej jedna z tych usług musi dotyczyć
informatycznego systemu zarządzania uczelnią wyższą, mającą w tej dacie co najmniej 500
(pięciuset) studentów;
 wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opiece
serwisowej (powdrożeniowej) systemu informatycznego lub utrzymaniu systemu
informatycznego, przez okres min. 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku określonego w ramach pierwszego i drugiego
myślnika w ramach jednej umowy.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie
wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.

2) § 3 ust. 6 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, otrzymuje brzmienie:
„ Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki nie
później niż w ciągu 24 godzin zgłasza je Administratorowi mailem na adres iod@upz.edu.pl oraz
telefonicznie pod nr …………………..”
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3) § 6 ust. 2 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, otrzymuje brzmienie:
„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych
o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania
przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w Umowie, o jakiekolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu
przetwarzającego, a także o wszystkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach
i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych,
w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora
danych”
4) rozdziału XIV pkt.1 siwz, który otrzymuje brzmienie:
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica
w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość – w sekretariacie (pokój nr 124), w terminie do dnia 30 grudnia
2019r. do godziny 10.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego).
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16.00„
5) rozdziału XIV pkt.2 siwz, który otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
zawartości, opatrzonym informacjami:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Uczelnia Państwowa im. Szymona
Szymonowica w Zamościu
ul. Pereca 2, 22-400 Zamość

Rozbudowa informatycznego Systemu Zarządzania Uczelnią
" Nie otwierać przed dniem 30.12.2019r., godz. 10 :30 "

6) rozdziału XV pkt. 1 siwz, który otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30 grudnia 2019r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, ul. Pereca 2, 22-400 Zamość - pokój nr
124.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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