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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 116659-2012 z dnia 2012-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obszary: 1 Audyt oprogramowania: Audyt 1. 

Oprogramowanie świadczące usługę eDziekanat. Audyt 2. Oprogramowanie świadczące 

usługę eStudent. Audyt 3. Oprogramowanie świadczące usługę... 

Termin składania ofert: 2012-06-04  

 
Numer ogłoszenia: 118583 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 

 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 116659 - 2012 data 25.05.2012 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: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tego warunku 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. Ekspert 1, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: -
wykształcenie wyższe, - posiadanie certyfikatu audytora wiodącego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z BS 7799 / ISO 27001, - 
posiadanie certyfikatu PRINCE2 na poziomie Foundation lub równoważny, - brał 
udział w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa w przynajmniej 1 projekcie 
obejmującym zagadnienia normy BS 7799/ISO 27001 o wartości usługi co najmniej 
30 000 zł brutto - posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich działań 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
b. Ekspert 2, ( co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - wykształcenie 
wyższe, - posiadanie certyfikatu CISA (Certified Information System Auditor) - 
posiadanie certyfikatu PRINCE2 na poziomie Foundation lub równoważny, - brał 
udział w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa w przynajmniej 1 projekcie 
obejmującym zagadnienia audytu IT - posiada doświadczenie w przeprowadzaniu 
wszystkich działań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. c. Ekspert 3, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe 
kryteria: - wykształcenie wyższe, - posiadanie certyfikatu PRINCE2 na poziomie co 
najmniej Foundation lub równoważny, - brał udział w charakterze eksperta ds. 
zarządzania usługami IT w przynajmniej 1 projekcie obejmującym zagadnienia 
organizacji i zarządzania usługami IT o wartości usługi co najmniej 100 000 zł brutto. 
Zamawiający wymaga, aby zespół osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca składał się z: Eksperta 1 i Eksperta 2 oraz Eksperta 3, razem minimum 3 
osoby.. 

 W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 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. Ekspert 1, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: -
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wykształcenie wyższe, - posiadanie certyfikatu audytora wiodącego systemu 
zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z BS 7799 / ISO 27001, - 
posiadanie certyfikatu PRINCE2 na poziomie Foundation lub równoważny, - brał 
udział w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa w przynajmniej 1 projekcie 
obejmującym zagadnienia normy BS 7799/ISO 27001 o wartości usługi co najmniej 
30 000 zł brutto - posiada doświadczenie w przeprowadzaniu wszystkich działań 
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 
b. Ekspert 2, ( co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: - wykształcenie 
wyższe, - posiadanie certyfikatu CISA (Certified Information System Auditor), - brał 
udział w charakterze eksperta ds. bezpieczeństwa w przynajmniej 1 projekcie 
obejmującym zagadnienia audytu IT - posiada doświadczenie w przeprowadzaniu 
wszystkich działań wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 6 do SIWZ. c. Ekspert 3, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe 
kryteria: - wykształcenie wyższe, - brał udział w charakterze eksperta ds. zarządzania 
usługami IT w przynajmniej 1 projekcie obejmującym zagadnienia organizacji i 
zarządzania usługami IT o wartości usługi co najmniej 100 000 zł brutto. 
Zamawiający wymaga, aby zespół osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 
Wykonawca składał się z: Eksperta 1 i Eksperta 2 oraz Eksperta 3, razem minimum 3 
osoby.. 

 
 
 

       
 
 
 
 


