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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 331791-2011 z dnia 2011-12-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

Dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu, zintegrowanego systemu informatycznego - 

eKontakt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

Przedmiot zamówienia obejmuje: a)Dostawę Systemu w formie... 

Termin składania ofert: 2012-01-09  

 

Numer ogłoszenia: 341827 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331791 - 2011 data 15.12.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia tj. zespołem osób w skład, którego wchodzą: a.Kierownik projektu, (co 

najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - Wykształcenie wyższe, - Co 

najmniej 3-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w projektach web, - Był 

kierownikiem projektu przez cały okres trwania projektu w co najmniej 3 

zakończonych sukcesem projektach polegających na wdrożeniu systemu 

informatycznego, - Był kierownikiem projektu przez cały czas trwania projektu 

o budżecie nie mniejszym niż 100 000,00 PLN, - Posiada minimum jeden 

z następujących certyfikatów: Prince2 Practitioner i/lub Prince2 Foundation IMA IMA 

i/lub IPMA min. Level C i/lub PMP oraz minimum pięcioosobowy zespół niżej 

wymienionych osób: b.Analityk, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku analityka w firmie 

realizującej projekty polegające na budowie i wdrażaniu portali internetowych - brał 

udział w roli analityka przez cały czas trwania projektu w co najmniej 3 zakończonych 

sukcesem projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu 

informatycznego. c.Programista, (co najmniej 2 osoby) spełniający poniższe kryteria:  

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=331791&rok=2011-12-15
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- uczestniczył w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów polegających na 

budowie aplikacji webowych - posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu 

następujących technologii: architektura MVC aplikacji webowych, WebServices - jest 

specjalistą w języku programowania platformy: Python, PHP lub Java d.Programista 

języka JavaScript (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - uczestniczył 

w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów polegających na budowie aplikacji 

webowych - posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu następujących technologii: 

JavaScript, AJAX, architektura złożonych aplikacji webowych wykonywanych 

w przeglądarce, architektura DOM, biblioteki kontrolek graficznych interfejsów 

użytkownika. e.Ekspert ds. bezpieczeństwa (co najmniej 1osoba) spełniający poniższe 

kryteria: - posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy polegającej na 

administracji systemami z rodziny Windows, Linux lub Unix. - uczestniczył jako 

Ekspert ds. bezpieczeństwa w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących 

swym zakresem zabezpieczenia aplikacji internetowych. f.Tester (co najmniej 1 

osoba) spełniający poniższe kryteria: - uczestniczył jako tester w co najmniej 3 

zakończonych projektach obejmujących swym zakresem testy aplikacji np. 

webowych. - ma doświadczenie w tworzeniu scenariuszy oraz przypadków testowych, 

przeprowadzaniu testów, pracy z oprogramowaniem do przeprowadzenia testów, 

tworzeniu dokumentacji po przeprowadzonych testach. - posiada wiedzę z zakresu 

systemów operacyjnych i narzędziowych (baz danych, serwerów aplikacyjnych, 

serwerów WWW, narzędzi integracyjnych, zabezpieczeń) oraz urządzeń sieciowych 

(np. umiejętnością ich konfiguracji). g.Ekspert ds. systemów operacyjnych (co 

najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - posiada wiedzę i doświadczenie 

z zakresu architektury rozwiązań serwerowych dla systemów Linux lub Windows lub 

Unix (serwery www, serwery aplikacyjne, serwery bazodanowe, rozwiązania 

keszujące), serwerów jedno/wielowątkowych, protokołów sieciowych, optymalizacji 

wydajności, skalowalności, bezpieczeństwa, - uczestniczył jako Ekspert ds. systemów 

operacyjnych w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących swym 

zakresem konfigurację środowiska, - posiada wiedzę z zakresu systemów 

operacyjnych i narzędziowych (baz danych, serwerów aplikacyjnych, serwerów 

WWW, narzędzi integracyjnych, zabezpieczeń) oraz urządzeń sieciowych (np. 

umiejętnością ich konfiguracji). h.Ekspert ds. baz danych (co najmniej 1 osoba) 

spełniający poniższe kryteria: - posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy 

z serwerami SQL. - uczestniczył jako Ekspert ds. baz danych w co najmniej 3 

zakończonych projektach, posiada wiedzę z zakresu optymalizacji baz danych oraz 

umiejętność programowania w językach skryptowych i.Specjalista ds. wdrożeń (co 

najmniej 1osoba) spełniający poniższe kryteria: - posiada co najmniej 3 letnie 

doświadczenie we wdrażaniu systemów CMS i uczestniczył jako Specjalista ds. 

wdrożeń w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących swym zakresem 

wdrożenia ww. systemów. Minimalna liczba osób wymagana przez Zamawiającego: 

jeden kierownik projektu oraz pięcioosobowy zespół osób posiadający wyżej 

wymagane kompetencje. Każda osoba w zespole może pełnić więcej niż jedną 

z wymienionych powyżej ról, jednak nie może jednocześnie pełnić więcej niż trzech. 

Razem minimum 6 osób.. 
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 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia tj. zespołem osób w skład, którego wchodzą: a.Kierownik 

projektu, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - Wykształcenie 

wyższe, - Co najmniej 3-letnie doświadczenie jako kierownik projektu w projektach 

web, - Był kierownikiem projektu przez cały okres trwania projektu w co najmniej 3 

zakończonych sukcesem projektach polegających na wdrożeniu systemu 

informatycznego, - Był kierownikiem projektu przez cały czas trwania projektu 

o budżecie nie mniejszym niż 100 000,00 PLN, oraz minimum pięcioosobowy zespół 

niżej wymienionych osób: b.Analityk, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe 

kryteria: - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku analityka w 

firmie realizującej projekty polegające na budowie i wdrażaniu portali internetowych - 

brał udział w roli analityka przez cały czas trwania projektu w co najmniej 3 

zakończonych sukcesem projektach polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu 

systemu informatycznego. c.Programista, (co najmniej 2 osoby) spełniający poniższe 

kryteria: - uczestniczył w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów 

polegających na budowie aplikacji webowych - posiada wiedzę i doświadczenie 

z zakresu następujących technologii: architektura MVC aplikacji webowych, 

WebServices - jest specjalistą w języku programowania platformy: Python, PHP lub 

Java d.Programista języka JavaScript (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe 

kryteria: - uczestniczył w realizacji co najmniej 3 zakończonych projektów 

polegających na budowie aplikacji webowych - posiada wiedzę i doświadczenie 

z zakresu następujących technologii: JavaScript, AJAX, architektura złożonych 

aplikacji webowych wykonywanych w przeglądarce, architektura DOM, biblioteki 

kontrolek graficznych interfejsów użytkownika. e.Ekspert ds. bezpieczeństwa (co 

najmniej 1osoba) spełniający poniższe kryteria: - posiada co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w pracy polegającej na administracji systemami z rodziny Windows, 

Linux lub Unix. - uczestniczył jako Ekspert ds. bezpieczeństwa w co najmniej 3 

zakończonych projektach obejmujących swym zakresem zabezpieczenia aplikacji 

internetowych. f.Tester (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - 

uczestniczył jako tester w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących 

swym zakresem testy aplikacji np. webowych. - ma doświadczenie w tworzeniu 

scenariuszy oraz przypadków testowych, przeprowadzaniu testów, pracy 

z oprogramowaniem do przeprowadzenia testów, tworzeniu dokumentacji po 

przeprowadzonych testach. - posiada wiedzę z zakresu systemów operacyjnych i 

narzędziowych (baz danych, serwerów aplikacyjnych, serwerów WWW, narzędzi 

integracyjnych, zabezpieczeń) oraz urządzeń sieciowych (np. umiejętnością ich 

konfiguracji). g.Ekspert ds. systemów operacyjnych (co najmniej 1 osoba) spełniający 

poniższe kryteria: - posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu architektury rozwiązań 

serwerowych dla systemów Linux lub Windows lub Unix (serwery www, serwery 

aplikacyjne, serwery bazodanowe, rozwiązania keszujące), serwerów 

jedno/wielowątkowych, protokołów sieciowych, optymalizacji wydajności, 

skalowalności, bezpieczeństwa, - uczestniczył jako Ekspert ds. systemów 

operacyjnych w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących swym 

zakresem konfigurację środowiska, - posiada wiedzę z zakresu systemów  
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operacyjnych i narzędziowych (baz danych, serwerów aplikacyjnych, serwerów 

WWW, narzędzi integracyjnych, zabezpieczeń) oraz urządzeń sieciowych (np. 

umiejętnością ich konfiguracji). h.Ekspert ds. baz danych (co najmniej 1 osoba) 

spełniający poniższe kryteria: - posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy 

z serwerami SQL. - uczestniczył jako Ekspert ds. baz danych w co najmniej 3 

zakończonych projektach, posiada wiedzę z zakresu optymalizacji baz danych oraz 

umiejętność programowania w językach skryptowych i.Specjalista ds. wdrożeń (co 

najmniej 1osoba) spełniający poniższe kryteria: - posiada co najmniej 3 letnie 

doświadczenie we wdrażaniu systemów CMS i uczestniczył jako Specjalista ds. 

wdrożeń w co najmniej 3 zakończonych projektach obejmujących swym zakresem 

wdrożenia ww. systemów. Minimalna liczba osób wymagana przez Zamawiającego: 

jeden kierownik projektu oraz pięcioosobowy zespół osób posiadający wyżej 

wymagane kompetencje. Każda osoba w zespole może pełnić więcej niż jedną 

z wymienionych powyżej ról, jednak nie może jednocześnie pełnić więcej niż trzech. 

Razem minimum 6 osób.. 

 
 


