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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
ul. Grójecka 186
Warszawa
02-390
Polska
Tel.:  +48 225726254
E-mail: zamowienia@nfz.gov.pl 
Faks:  +48 225726305
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nfz.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.nfz.gov.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla systemu Obsługi Formularzy Unijnych (SOFU)
Numer referencyjny: BAG.261.1.10.2018

II.1.2) Główny kod CPV
72514300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu bieżącego i dostosowawczego dla Systemu Obsługi Formularzy
Unijnych (SOFU). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący
załącznik Nr 2 do Specyfikacji.

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

22/05/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Fundusz1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-057945
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 076-169371
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/04/2018

mailto:zamowienia@nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
www.nfz.gov.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:169371-2018:TEXT:PL:HTML
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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: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Część zaczynająca się od słów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
I. Kierownik Projektu; wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe -
1) posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów: International Project Management Association
(IPMA), Project Management Institute (PMP), PRINCE2 oraz,
2) udokumentuje udział w co najmniej 2 podobnych* komercyjnych przedsięwzięciach informatycznych na
stanowisku Kierownika Projektu.
II. Analityk - odpowiedzialny za określenie szczegółowego zakresu potrzeb oraz wykonanie analiz
systemowych; wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe -
1) posiada udokumentowane 2 letnie doświadczenie w zakresie stosowania języka
i technologii - SQL, XML, Java (w technologii J2EE) oraz
2) posiada udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie z przetwarzania transakcyjnego w rozproszonych
aplikacjach WWW, zbudowanych w technologii J2EE z zastosowaniem języka XML, pracujących w środowisku
sieci lokalnej LAN
i rozległej WAN oraz
3) wykaże udokumentowany udział w co najmniej 1 projekcie w roli testera funkcjonalności i niezawodności
oprogramowania oraz
4) brał udział w co najmniej 2 podobnych*, komercyjnych przedsięwzięciach informatycznych na stanowisku
analityka oraz
5) posługuje się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1.
III. Projektant/programista - wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe:
1) posiada udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie stosowania języka i technologii -
SQL, XML, Java (w technologii J2EE) oraz
2) posiada udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie praktyczne
z przetwarzania transakcyjnego w rozproszonych aplikacjach WWW, zbudowanych
w technologii J2EE z zastosowaniem języka XML, pracujących w środowisku sieci lokalnej LAN i rozległej WAN
oraz
3) wykaże udokumentowany udział w co najmniej 1 projekcie w roli testera funkcjonalności i niezawodności
oprogramowania oraz
4) udokumentowany udział w co najmniej 1 podobnym*, komercyjnym przedsięwzięciu informatycznych na
stanowisku projektanta/programisty Java oraz
5) posługuje się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1.
IV. Specjalista ds. jakości i testowania - odpowiedzialny za nadzór nad jakością produktów dostarczanych przez
wykonawcę w trakcie całości prac nad systemem; wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe:
1) posiada udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przetwarzania transakcyjnego w
aplikacjach opartych na języku Java (w technologii J2EE) oraz
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2) posiada udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie praktyczne ze znajomości problemów
zapewnienia jakości w systemach informatycznych pracujących w sieciach lokalnych LAN i rozległych WAN,
znajomość problemów testowania oraz
3) posiada udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie stosowania SQL oraz
4) udokumentowany udział w co najmniej 2 podobnych komercyjnych przedsięwzięciach informatycznych na
stanowisku związanym z testowaniem, kontrolą jakości
i bezpieczeństwa oraz
5) posługuje się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1.
Zamawiający zastrzega, że wykazane osoby nie mogą pełnić więcej niż jednej roli.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Kierownik Projektu; wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe -
1) posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów: International Project Management Association
(IPMA), Project Management Institute (PMP), PRINCE2 oraz,
2) udział w co najmniej 2 podobnych* przedsięwzięciach informatycznych na stanowisku Kierownika Projektu.
II. Analityk - odpowiedzialny za określenie szczegółowego zakresu potrzeb oraz wykonanie analiz
systemowych; wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe
1) posiada 2 letnie doświadczenie w zakresie stosowania języka i technologii - SQL, XML, Java (w technologii
J2EE) oraz
2) posiada minimum 2 letnie doświadczenie z przetwarzania transakcyjnego w rozproszonych aplikacjach
WWW, zbudowanych w technologii J2EE z zastosowaniem języka XML, pracujących w środowisku sieci
lokalnej LAN i rozległej WAN oraz
3) wykaże udział w co najmniej 1 projekcie w roli testera funkcjonalności i niezawodności oprogramowania oraz
4) brał udział w co najmniej 2 podobnych*, przedsięwzięciach informatycznych na stanowisku analityka oraz
5) posługuje się językiem angielskim co najmniej na poziomie B1.
III. Projektant/programista - wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe:
1) posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie stosowania języka i technologii - SQL, XML, Java (w
technologii J2EE) oraz
2) posiada minimum 2 letnie doświadczenie praktyczne
z przetwarzania transakcyjnego w rozproszonych aplikacjach WWW, zbudowanych w technologii J2EE z
zastosowaniem języka XML, pracujących w środowisku sieci lokalnej LAN i rozległej WAN oraz
3) wykaże udział w co najmniej 1 projekcie w roli testera funkcjonalności i niezawodności oprogramowania oraz
4) udział w co najmniej 1 podobnym*, przedsięwzięciu informatycznych na stanowisku projektanta/programisty
Java.
IV. Specjalista ds. jakości i testowania - odpowiedzialny za nadzór nad jakością produktów dostarczanych przez
wykonawcę w trakcie całości prac nad systemem; wymagana wiedza i doświadczenie zawodowe:
1) posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przetwarzania transakcyjnego w aplikacjach opartych na
języku Java (w technologii J2EE) oraz
2) posiada minimum 2 letnie doświadczenie praktyczne ze znajomości problemów zapewnienia jakości w
systemach informatycznych pracujących w sieciach lokalnych LAN i rozległych WAN, znajomość problemów
testowania oraz
3) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie stosowania SQL oraz
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4) udział w co najmniej 2 podobnych przedsięwzięciach informatycznych na stanowisku związanym z
testowaniem, kontrolą jakości i bezpieczeństwa.
Zamawiający zastrzega, że wykazane osoby nie mogą pełnić więcej niż jednej roli.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej
wymieniony warunek musi spełniać, co najmniej 1 podmiot.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data, czas lokalny
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/06/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data, czas lokalny
Zamiast:
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 07/06/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


