
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa utrzymania i rozwoju oprogramowania zainstalowanego na infrastrukturze Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polska Organizacja Turystyczna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016213775

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chałubińskiego 8

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-613

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 536 70 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pot.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Turystyka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361925/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23 12:30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00351488/01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, ze Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał (lub w przypadku usług ciągłych wykonuje) co najmniej:
a. dwa projekty obejmujące migrację danych, wdrożenie i utrzymywanie rozwiązań portalowych dedykowanych do obsługi
serwisów wielojęzycznych (co najmniej 6 wersji językowych) wykorzystujących kodowanie UTF-8 oraz rozszerzenie JMS
Multi Sites;
b. obsługę jednego portalu opartego o CMS Joomla posiadającego co najmniej 10 000 podstron;
c. dwa projekty długoterminowe dotyczące stałej obsługi administracyjno-programistycznej trwające minimum 12 miesięcy o
wartości 100 000 zł brutto każdy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się doświadczeniem przez Wykonawcę w zakresie dwóch zrealizowanych
projektów, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania określone w pkt 5.1.4.1
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2. będzie dysponował zespołem projektowym, skierowanym do obsługi przedmiotu zamówienia składającym się z co
najmniej z pięciu osób:
a. Kierownik projektu/Analityk – jedna osoba posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie
zarządzania projektami, których przedmiotem było utrzymanie systemu informatycznego. 
b. Programista - minimum dwie osoby, z których każdy posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w programowaniu w
technologii PHP, JavaScript, Ajax, oraz wiedzę z zakresu integracji systemów CMS Joomla, Worpress, a także uczestniczył
w co najmniej 2 projektach informatycznych, których wartość osiągała min. 100 000,00 PLN brutto (każdego z projektów).
c. Front-end developer – posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w programowaniu w technologii CSS3/HTML5,
Javascript, Bootstrap, doświadczenie we wdrażaniu responsive design, animacji elementów graficznych. Doświadczenie w
obsłudze i projektowaniu interfejsów UX/UI portali internetowych o zasięgu horyzontalnym co najmniej 50 000 użytkowników
miesięcznie.
d. Administrator – minimum jedna osoba, która posiada wiedzę z zakresu zarządzania infrastrukturą informatyczną, a w
szczególności:
- administrowanie systemem linux / Unix, bazami danych MySQL, PostGreSQL Oracle,
- technikami wirtualizacji,
- administrowania urządzeniami sieciowymi (Firewalle, switche, routery, systemy IDS/IPS itp.),
- z zakresu bezpieczeństwa danych,
- znajomości sprzętowej urządzeń informatycznych a także peryferyjnych.
Uwaga! Osoby wskazane do realizacji zamówienia mogą być przypisane tylko do jednego stanowiska. Niedopuszczalne jest
sprawowanie dwóch lub więcej wymienionych funkcji przez jedną osobą.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna, ze Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeśli wykaże, że:
1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał (lub w przypadku usług ciągłych wykonuje) co najmniej:
a. dwa projekty obejmujące migrację danych, wdrożenie i utrzymywanie rozwiązań portalowych dedykowanych do obsługi
serwisów wielojęzycznych (co najmniej 6 wersji językowych);
b. obsługę jednego portalu opartego o CMS Joomla posiadającego co najmniej 10 000 podstron;
c. dwa projekty długoterminowe dotyczące stałej obsługi administracyjno-programistycznej trwające minimum 12 miesięcy o
wartości 100 000 zł brutto każdy.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się doświadczeniem przez Wykonawcę w zakresie dwóch zrealizowanych
projektów, pod warunkiem, że spełniają wszystkie wymagania określone w pkt 5.1.4.1

2. będzie dysponował zespołem projektowym, skierowanym do obsługi przedmiotu zamówienia składającym się z co
najmniej z pięciu osób:
a. Kierownik projektu/Analityk – jedna osoba posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie
zarządzania projektami, których przedmiotem było utrzymanie systemu informatycznego. 
b. Programista - minimum dwie osoby, z których każdy posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w programowaniu w
technologii PHP, JavaScript, Ajax, oraz wiedzę z zakresu integracji systemów CMS Joomla, Worpress, a także uczestniczył
w co najmniej 2 projektach informatycznych, których wartość osiągała min. 100 000,00 PLN brutto (każdego z projektów).
c. Front-end developer – posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia w programowaniu w technologii CSS3/HTML5,
Javascript, Bootstrap, doświadczenie we wdrażaniu responsive design, animacji elementów graficznych. Doświadczenie w
obsłudze i projektowaniu interfejsów UX/UI portali internetowych o zasięgu horyzontalnym co najmniej 50 000 użytkowników
miesięcznie.
d. Administrator – minimum jedna osoba, która posiada wiedzę z zakresu zarządzania infrastrukturą informatyczną, a w
szczególności:
- administrowanie systemem linux / Unix, bazami danych MySQL, PostGreSQL Oracle,
- technikami wirtualizacji,
- administrowania urządzeniami sieciowymi (Firewalle, switche, routery, systemy IDS/IPS itp.),
- z zakresu bezpieczeństwa danych,
- znajomości sprzętowej urządzeń informatycznych a także peryferyjnych.
Uwaga! Osoby wskazane do realizacji zamówienia mogą być przypisane tylko do jednego stanowiska. Niedopuszczalne jest
sprawowanie dwóch lub więcej wymienionych funkcji przez jedną osobą.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-09-26 10:00
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Po zmianie: 
2022-09-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-09-26 13:00

Po zmianie: 
2022-09-27 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-10-25

Po zmianie: 
2022-10-26
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