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       Szczawno- Zdrój, dn. 06.03.2013r. 
 
 

 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Obsługa i administracja 
infrastrukturą teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego  

T- Park w Szczawnie Zdroju na potrzeby  
Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”  

Nr  zamówienia publicznego: ZP/PN/SZP/9/2013 
(1) 

 
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących 

odpowiedzi: 
 

 
1. „Jako specjaliści z wieloletnim doświadczeniem chcielibyśmy wziąć udział w 

postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest świadczenie usługi administrowania infrastrukturą 
teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park, jednak 
uważamy, iż wymóg opisany w punkcie 5.3 SIWZ jest warunkiem nadmiernym i 
nieadekwatnym do zakresu usługi. Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą do 
wykonania opisanej przez Państwa usługi wystarczy w zupełności dysponowanie 
jedną osobą posiadającą certyfikaty: 
- IT Security Professional Training 
- Red Hat Certified Engineer 
- Red Hat Certified System Administrator 
- Cisco CCNA Certificate 
- Progress V9 Database Administrator 
- Small Business Server Expert 
W związku z tym prosimy o informację dopuszczacie Państwo możliwość udziału w 
postępowaniu firmy dysponującej jedną osobą o wspomnianych kwalifikacjach”. 

 
 Odpowiedź Zamawiającego: 

 
 Zamawiający wyraża zgodę na sugerowaną zmianę. Tym samym dokonuje 
 modyfikacji SIWZ w żądanym zakresie w następujący sposób: 
 
 Pkt 5.3 SIWZ w brzmieniu: 
 

„Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że 
osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Zamawiający 
wymaga aby zespół wyznaczony do realizacji zamówienia składał się z minimum 4 osób 
legitymujących się następującymi uprawnieniami (Certyfikatami): 
-IT Security Professional Training- minimum dwie osoby z certyfikatem,  
-Red Hat Certified Engineer-  minimum dwie osoby z certyfikatem, 
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-Red Hat Certified System Administrator- minimum dwie osoby z certyfikatem,  
-Cisco CCNA Certificate- minimum dwie osoby z certyfikatem,  
-Progress V9 Database Administrator- minimum trzy osoby z certyfikatem,  
-Small Business Server Exper- minimum dwie osoby z certyfikatem; 
 
- przy czym jedna spośród tych czterech osób powinna posiadać przynajmniej 10-cio 
letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie tożsamej z usługą będącą przedmiotem 
zamówienia. Przez doświadczenie zawodowe Zamawiający rozumie doświadczenie 
uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia 
działalności gospodarczej w przedmiocie administrowania/ serwisowania infrastrukturą 
teleinformatyczną składającą się z przynajmniej 5 fizycznych serwerów. 
Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o wykaz osób którymi 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do 
SIWZ)”  
 
Otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia: warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że 
osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia tj. Zamawiający 
wymaga aby w zespole wyznaczonym do realizacji zamówienia znajdowała się 
przynajmniej jedna osoba legitymująca się następującymi uprawnieniami 
(Certyfikatami): 
-IT Security Professional Training; 
-Red Hat Certified Engineer; 
-Red Hat Certified System Administrator;  
-Cisco CCNA Certificate; 
-Progress V9 Database Administrator;  
-Small Business Server Exper. 
 
- przy czym jedna spośród osób wyznaczonych do realizacji zamówienia powinna 
posiadać przynajmniej 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie tożsamej z 
usługą będącą przedmiotem zamówienia. Przez doświadczenie zawodowe Zamawiający 
rozumie doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy 
zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w przedmiocie 
administrowania/ serwisowania infrastrukturą teleinformatyczną składającą się z 
przynajmniej 5 fizycznych serwerów. 
Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o wykaz osób którymi 
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 2 do 
SIWZ).” 
 
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający wyznacza dodatkowy termin 
przeznaczony na składanie ofert przetargowych. 
Stosownie do powyższego:  
 
Pkt 10.1 lit. k) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
„Oferta powinna być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie (opakowaniu)  
z umieszczonym na nim dokładnym adresem Zamawiającego oraz Wykonawcy  i 
dopiskiem: 
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Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Ul. Szczawieńska 2 

58-310 Szczawno- Zdrój 
(sekretariat) 

 

OFERTA PRZETARGOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA 
 

Obsługa i administracja infrastrukturą teleinformatyczną budynku Dolnośląskiego 
Parku Technologicznego T- Park w Szczawnie Zdroju na potrzeby Dolnośląskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. 
NIE OTWIERAĆ  DO GODZ: 12:30   DNIA  11.03.2013r. 

 

W przypadku braku w/ w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty 
przed wyznaczonym terminem otwarcia lub inne 
 
 
Pkt 11.1. oraz 11.2 SIWZ otrzymują następujące brzmienie: 
 
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat II piętro, pokój 
A205/206)  w terminie do dnia 11.03.2013r. godz. 12:00 lub przesyłać na  adres 
Zamawiającego: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-
310 Szczawno- Zdrój – wiążącym  jest termin fizycznego doręczenia oferty 
Zamawiającemu. 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.03.2011r. o godz. 12:30 
w sali konferencyjnej (sala nr A101/A102, I piętro)”. 
 
 
Niniejszy dokument stanowi modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
stanowiąc jej integralną część. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 

 
 
 


