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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) posiada adekwatne do przedmiotu zamówienia doświadczenie tj. w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie –

zbudował i wdrożył co najmniej 2 (dwa) różne systemy informacyjno-wyszukiwawcze dla bibliotek, organizacji pozarządowych lub instytucji

naukowo-badawczych, dedykowane wprowadzaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych bibliograficznych, katalogowych

i/lub kodykologicznych. W przypadku usług wykonywanych, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone

przez Zamawiającego w warunku; b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje co

najmniej trzyosobowym zespołem ekspertów o następujących kwalifikacjach: i. co najmniej jedna osoba z wyższym wykształceniem na

kierunku bibliotekoznawstwa (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa); ii. co najmniej jeden programista, posiadający doświadczenie w

projektowaniu struktury baz danych, implementacji i optymalizacji zapytań SQL oraz migracji danych. Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w ust. 1 pkt 3) lit a) i pkt 4) winien spełniać

co najmniej jeden z tych Wykonawców, warunek określony w ust. 1 pkt 1) musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie, a warunki

określone w ust. 1 pkt 3) lit b) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, lub wszyscy wspólnie. (odwołanie do rozdziału V

SIWZ)

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zbudował i wdrożył co najmniej 2 (dwa) różne systemy informacyjno-wyszukiwawcze

dla bibliotek, organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub instytucji naukowo-badawczych, dedykowane wprowadzaniu, przechowywaniu,

przetwarzaniu i udostępnianiu danych bibliograficznych, katalogowych i/lub kodykologicznych. W przypadku usług wykonywanych, część

zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku; b) dysponuje osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej trzyosobowym zespołem ekspertów o następujących kwalifikacjach:

i. co najmniej jedna osoba z wyższym wykształceniem na kierunku bibliotekoznawstwa (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa); ii. co

najmniej jeden programista, posiadający doświadczenie w projektowaniu struktury baz danych, implementacji i optymalizacji zapytań SQL

oraz migracji danych. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu

tych osób: Tak Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
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określonych w ust. 1 pkt 3) lit a) i pkt 4) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, warunek określony w ust. 1 pkt 1) musi

spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie, a warunki określone w ust. 1 pkt 3) lit b) winien spełniać co najmniej jeden z tych

Wykonawców, lub wszyscy wspólnie. (odwołanie do rozdziału V SIWZ)
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