
Zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, że Rozdział 4 ust. 1 pkt 2) i 3) 

zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie: 

 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.:  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej: 

a. dwie usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie  

i utrzymanie systemu teleinformatycznego, posiadającego poniższe funkcjonalności: 

i. obsługa przyjęć zgłoszeń użytkowników, 

ii. obsługa procesów wspierających wszystkie operacje realizowane w obszarze 

finansowo-księgowym, 

iii. obsługa modułu raportowego, 

iv. przetwarzanie danych na potrzeby budowy wewnętrznego modelu 

scoringowego, 

v. system był użytkowany przez co najmniej 100 tys. Użytkowników; 

Zamawiający dopuszcza, aby funkcjonalności, o których mowa w pkt i-v zostały 

wykazane w ramach większej liczby usług pod warunkiem, że każda z funkcjonalności 

została zrealizowana w co najmniej dwóch odrębnych usługach. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się realizacją usług, których 

przedmiotem było utrzymanie systemu teleinformatycznego posiadającego określone 

w pkt i-v funkcjonalności w ramach odrębnie zrealizowanych usług od usług, których 

przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie systemu 

teleinformatycznego. 

Zamawiający wymaga, aby minimum jedna z usług była zrealizowana w branży 

nieruchomości. 

b. dwie usługi, których przedmiotem było łącznie zaprojektowanie, wykonanie oraz 

wdrożenie systemu teleinformatycznego integrującego systemy teleinformatyczne z 

wykorzystaniem szyny danych, zapewniających integrację i komunikację systemów 

działających w sieci lokalnej i w sieci Internet z wykorzystaniem standardowych usług 

sieciowych, 

c. dwie usługi, których przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie 

systemu bazodanowego, który posiada interfejsy do systemów zewnętrznych; 

d. dwie usługi, których przedmiotem było łącznie wdrożenie serwera autentykacji 

zbudowanego w oparciu o rozwiązania rynkowe, wraz z jego integracją poprzez szynę 

danych z co najmniej dwoma systemami teleinformatycznymi wykorzystującymi usługi 

autentykacji i autoryzacji realizowane przez ten serwer. 

Zamawiający dopuszcza, aby usługi o których mowa w lit. b-d mogły być wykonane   
w ramach jednego lub kilku odrębnych usług. 

 
3) dysponują osobami, które posiadają niżej wymienione wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie 

zawodowe: 
a. Kierownik projektu 

i. posiada wykształcenie wyższe, 

ii. w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako kierownik 

lub zastępca kierownika projektu w co najmniej dwóch projektach zakończonych do dnia 

składania ofert, których przedmiotem było łącznie zaprojektowanie, wykonanie oraz 

wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego obsługę co 

najmniej 100 tys. użytkowników, 



iii. posiada znajomość zasad zarządzania projektami zgodnych z powszechnie stosowaną 

metodyką, 

iv. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania 

projektami IT. 

b. Główny Architekt 

i. posiada wykształcenie wyższe, 

ii. uczestniczył w okresie ostatnich 10 lat w roli architekta systemu informatycznego, w co 

najmniej dwóch projektach obejmujących wykonanie zintegrowanego systemu 

teleinformatycznego, odebranego do dnia składania ofert, umożliwiającego obsługę co 

najmniej 100 tys. użytkowników, przy czym każdy system został wykonany  

z wykorzystaniem szyny danych, 

iii. posiada znajomość metodyki projektowania architektury systemowej, 

iv. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe jako architekt systemów IT. 

c. Główny Analityk 

i. posiada wykształcenie wyższe, 

ii. w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co 

najmniej dwóch projektach w których modelował i optymalizował procesy biznesowe, 

iii. w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co 

najmniej jednym projekcie, w których specyfikował wymagania z zastosowaniem notacji 

UML lub BPMN, 

iv. w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonał analizy 

biznesowe lub systemowe w co najmniej dwóch projektach informatycznych, 

v. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe jako analityk biznesowy. 

d. Główny specjalista ds. programowania: 

i. posiada wykształcenie wyższe, 

ii. w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co 

najmniej jednym projekcie wykonania i wdrożenia zintegrowanego systemu 

teleinformatycznego obsługującego co najmniej 100 tys. użytkowników,  

iii. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe jako programista. 

e. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa 

i. posiada wykształcenie wyższe, 

ii. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT,  

iii. w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w co 

najmniej dwóch projektach wdrożenia systemu informatycznego, w których pełnił funkcję 

osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemu, 

iv. posiada aktualny certyfikat potwierdzający znajomość zagadnień z zakresu 

bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

f. Główny specjalista ds. testów oprogramowania 

i. posiada doświadczenie w testowaniu systemów teleinformatycznych, potwierdzone 

udziałem w co najmniej dwóch usługach zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, 

ii. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT. 

g. Główny specjalista ds. zarządzania i utrzymania systemu 

i. posiada doświadczenie w zarządzaniu i eksploatacji systemów teleinformatycznych, 

potwierdzone udziałem w co najmniej jednej usłudze zrealizowanych w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert,  

ii. posiada minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze IT. 

Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia maksymalnie dwóch wyżej wymienionych funkcji 
przez jedną osobę.  


