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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Hoffman
Tel.:  +48 616267080
E-mail: zamowienia@umww.pl 
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umww.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem
standardowym i systemowym, cd. nazwy poniżej
Numer referencyjny: BGW-III.272.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
38221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Cd. nazwy: dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy
danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych
komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania).
Przedmiotem zamówienia jest:
• W zakresie Części nr 1.: Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej
z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników
aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW,
przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury
teleinformatycznej i oprogramowania).
• W zakresie Części nr 2.: Dostawa biurowego sprzętu informatycznego z oprogramowaniem standardowym i
systemowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zamowienia@umww.pl
www.umww.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UMWW
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-096898
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 134-329112
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/07/2019

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
Zamiast:
c) Ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego – co najmniej 1 (jedna) osoba, spełniającą
następującewarunki:
• posiada co najmniej 3 – letnie (trzyletnie) doświadczenie potwierdzone udziałem w co najmniej 2
(dwóch)projektach jako ekspert lub analityk ds. bezpieczeństwa gdzie tworzył założenia dotyczące
bezpieczeństwadla projektowanych systemów informatycznych, w tym w szczególności dotyczące obszaru
związanego zprzetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych;
• posiada wiedzę w zakresie wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem
informacjipotwierdzone certyfikatem audytora wiodącego według normy PN/ISO IEC 27001:2014 lub ISO/
IEC27001:2013;
• posiada wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem potwierdzoną certyfikatem CRISC lub M_o_R Practitioner;
• Posiada certyfikat CISSP lub CISA lub CISM.
Powinno być:
c) Ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego – co najmniej 1 (jedna) lecz nie więcej niż 2 (dwie) osoby,
spełniające łącznie następujące warunki:
• posiada co najmniej 3 – letnie (trzyletnie) doświadczenie potwierdzone udziałem w co najmniej 2 (dwóch)
projektach jako ekspert lub analityk ds. bezpieczeństwa, gdzie tworzył założenia dotyczące bezpieczeństwa
dla projektowanych systemów informatycznych, w tym w szczególności dotyczące obszaru związanego z
przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych;
• posiada wiedzę w zakresie wdrażania i audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
potwierdzone certyfikatem audytora wiodącego według normy PN/ISO IEC 27001:2014 lub ISO/IEC
27001:2013;
• posiada wiedzę w zakresie zarządzania ryzykiem potwierdzoną certyfikatem CRISC lub M_o_R Practitioner;
• posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych potwierdzoną certyfikatem CISSP lub
CISA lub CISM,
z tym, że w przypadku dwóch osób każda z nich musi spełniać warunek doświadczenia określony w tiret
pierwszym, a warunki posiadania wiedzy, określone w tiret od drugiego do czwartego osoby te mogą spełniać
łącznie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329112-2019:TEXT:PL:HTML

