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Gdańsk, dnia 28.05.2012r. 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/195/025/U/12 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie audytów 

oprogramowania dla poszczególnych usług w ramach projektu eUczelnia. 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

W rozdziale V SIWZ  „WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB 

DOKONYWANIA OCENY ICH  SPEŁNIENIA”, pkt 1 ppkt. 3  zmienia się zapis : 

Przed zmianą: 

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 
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 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. 

Po zmianie: 

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: 

d. 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. 

e. 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. 

f. Ekspert 3, (co najmniej 1 osoba) spełniający poniższe kryteria: 

 wykształcenie wyższe,  
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 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 konsekwencji wprowadzenia powyższej zmiany, na stronie www.dzp.pg.gda.pl został 

zamieszczony zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

 

 

 

W związku z wprowadzoną zmianą termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 Powyższa zmiana oraz zmieniony załącznik stanowią integralną część SIWZ. 

 

 

 ……………........................................ 

     (podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 

 

http://www.dzp.pg.gda.pl/

