
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: URiC
NO_DOC_EXT: 2017-110469
SOFTWARE VERSION: 9.5.4
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 4

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226014453
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)
Numer referencyjny: 17/MODERNIZACJA – POBYT I KSK/PN/17

II.1.2) Główny kod CPV
72260000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz jego wdrożenie w zakresie
wprowadzenia zmian do wykorzystywanego w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców Systemu Pobyt v.2 przy
uwzględnieniu projektowanych i obowiązujących aktów prawnych a także zmian funkcjonalnych w celu pełnej
integrację Systemu Pobyt v.2 z Krajowym Systemem Konsultacyjnym aby stały się one jednym systemem
teleinformatycznym. Przedmiotem umowy będzie również świadczenie usług wsparcia technicznego na ww.
systemy oraz prac analityczno – programistyczno – wdrożeniowych mających na celu rozwój systemów o
określonej w OPZ pracochłonności. Ponadto Wykonawca przekaże wszystkie kody źródłowe wytworzone w
ramach prac programistycznych świadczonych w oparciu o niniejszą umowę.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-087241

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 123-249642
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/06/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
W przypadku akceptacji projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury
teleinformatycznej,wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” zadania
wymienione w pkt108 i 109 Załącznika nr 1 do OPZ, stanowiące 40 % wartości szacunkowej zamówienia
podstawowego, będą współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
Powinno być:
W przypadku akceptacji projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 i KSK oraz infrastruktury teleinformatycznej”
zadania wymienione w pkt 108 i 109 Załącznika nr 1 do OPZ, stanowiące 40% wartości szacunkowej
zamówienia podstawowego, będą współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i
Integracji oraz/lub Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
B)dysponuje lub będzie dysponował osob. zdolnymi do wykonania zamówienia,tj. zespołem
ekspertów:1)Kierownik Projektu(1 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b.
umiejętnościniezbędne dla uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner, potwierdzone tymi dokumentami lub
innymidokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy); c. min. 7 letnie dośw. zawodowe, w tym min.3-
letnie dośw. w zarządzaniu projektami, potwierdzone udziałem w roli Kierownika Projektu w min. 3projektach
polegających na zaprojektowaniu i budowie systemu teleinformatycznego realizowanych w ciąguostatnich 5
lat. 2)Analityk Biznesowy(2 os) kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne,b.znajomość
technik UML oraz znajomość modelowania procesów za pomocą notacji BPMN; c. min. 2-letnie dośw.
w wykonywaniu analizy wymagań oraz modelowaniu procesów biznesowych potwierdzoneudziałem
w roli analityka biznesowego w min. 2 projektach polegających na zaprojektowaniu i budowiesystemu
teleinformatycznego realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 3) Główny Architekt(1 os)-kwalifikacjemin: a. wykszt.
wyższe techniczne lub informatyczne, b. posiadanie wiedzy z zakresu projektowania i budowyarchitektury
systemów, c. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu TOGAF, potwierdzone tymidokumentami lub
innymi dokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy),d. min. 3-letnie dośw. wopracowywaniu założeń
i architektury systemów teleinformatycznych, potwierdzone udziałem w roli głównegoarchitekta lub eksperta
ds. architektury w min. 2 projektach polegających na zaprojektowaniu i budowiesystemu teleinformatycznego
realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat; 4)Ekspert ds. bezpieczeństwa systemówinformatycznych( min
1 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b. znajomośćmetod i technik
zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, potwierdzona udziałem w charakterzespecjalisty
ds. bezpieczeństwa w min. 2 projektach informatycznych w ciągu ostatnich 5 lat; c. umiejętnościniezbędne dla
uzyskania certyfikatu Certified Information System Security Professional lub certyfikatemCertified Information
System Auditor potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczonesą oświadczenia
wykonawcy. 5)Ekspert ds. zapewnienia jakości(min. 1 os)–kwalifikacje min.: a. wykszt.wyższe techniczne lub
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informatyczne, b. znajomość metod i technik testowania systemów informatycznych,potwierdzona udziałem
w charakterze specjalisty ds. zapewnienia jakości w min. 2 projektach informatycznychw ciągu ostatnich 5
lat; c. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu Certified Test Manager lubISTQB Foundation (CTFL),
potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczone sąoświadczenia wykonawcy); 6) Inżynier
systemowy (min. 2 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe technicznelub informatyczne, b. przynajmniej
jedna z osób posiada min 3 letnie dośw. w projektowaniu i wdrażaniusystemów bazujących na serwerach
aplikacji. c. przynajmniej jedna z osób posiada min 3 letnie dośw. wprojektowaniu i wdrażaniu systemów o
architekturze opartej o szynę usług. d. przynajmniej 1 z osób posiadamin 3 letnie dośw. w projektowaniu i
wdrażaniu systemów wykorzystujących system zarządzania bazamidanych.
Powinno być:
B)dysponuje lub będzie dysponował osob. zdolnymi do wykonania zamówienia,tj. zespołem
ekspertów:1)Kierownik Projektu(1 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe, b. umiejętności niezbędne
dla uzyskania certyfikatu PRINCE2 Practitioner, potwierdzone tymi dokumentami lub innymi
dokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy); c. min. 7 letnie dośw. zawodowe, w tym min.3-
letnie dośw. w zarządzaniu projektami, potwierdzone udziałem w roli Kierownika Projektu w min. 3projektach
polegających na zaprojektowaniu i budowie systemu teleinformatycznego realizowanych w ciąguostatnich 5
lat. 2)Analityk Biznesowy(2 os) kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne,b.znajomość
technik UML oraz znajomość modelowania procesów za pomocą notacji BPMN; c. min. 2-letnie dośw.
w wykonywaniu analizy wymagań oraz modelowaniu procesów biznesowych potwierdzone udziałem
w roli analityka biznesowego w min. 2 projektach polegających na zaprojektowaniu i budowie systemu
teleinformatycznego realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 3) Główny Architekt(1 os)-kwalifikacje min: a.
wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b. posiadanie wiedzy z zakresu projektowania i budowy
architektury systemów, c. umiejętności niezbędne dla uzyskania certyfikatu TOGAF, potwierdzone tymi
dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy),d. min. 3-letnie dośw.
w opracowywaniu założeń i architektury systemów teleinformatycznych, potwierdzone udziałem w roli
głównego architekta lub eksperta ds. architektury w min. 2 projektach polegających na zaprojektowaniu i
budowie systemu teleinformatycznego realizowanych w ciągu ostatnich 5 lat; 4)Ekspert ds. bezpieczeństwa
systemów informatycznych( min 1 os)–kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe, b. znajomość metod i technik
zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, potwierdzona udziałem w charakterze specjalisty
ds. bezpieczeństwa w min. 2 projektach informatycznych w ciągu ostatnich 5 lat; c. umiejętności niezbędne dla
uzyskania certyfikatu Certified Information System Security Professional lub certyfikatemCertified Information
System Auditor potwierdzone tymi dokumentami lub innymi dokumentami(wykluczone są oświadczenia
wykonawcy. 5)Ekspert ds. zapewnienia jakości(min. 1 os)–kwalifikacje min.: a. wykszt.wyższe, b. znajomość
metod i technik testowania systemów informatycznych,potwierdzona udziałem w charakterze specjalisty ds.
zapewnienia jakości w min. 2 projektach informatycznych w ciągu ostatnich 5 lat; c. umiejętności niezbędne dla
uzyskania certyfikatu Certified Test Manager lub ISTQB Foundation (CTFL), potwierdzone tymi dokumentami
lub innymi dokumentami(wykluczone są oświadczenia wykonawcy); 6) Inżynier systemowy (min. 2 os)–
kwalifikacje min: a. wykszt. wyższe techniczne lub informatyczne, b. przynajmniej jedna z osób posiada min 3
letnie dośw. w projektowaniu i wdrażaniu systemów bazujących na serwerach aplikacji. c. przynajmniej jedna z
osób posiada min 3 letnie dośw. w projektowaniu i wdrażaniu systemów o architekturze opartej o szynę usług.
d. przynajmniej 1 z osób posiada min 3 letnie dośw. w projektowaniu i wdrażaniu systemów wykorzystujących
system zarządzania bazami danych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/08/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/08/2017
Czas lokalny: 12:20
Powinno być:
Data: 25/08/2017
Czas lokalny: 11:20

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


