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ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej: „specyfikacją” 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, zmienia treść 

specyfikacji w następujący sposób: 

 

W rozdziale VII ust. 3 lit. b specyfikacji – posiadanie zdolności technicznej i zawodowej – 

POTENCJAŁ KADROWY, tiret piąty i szósty: 

Było: 

„- co najmniej jednej osoby pełniącej rolę specjalisty ds. baz danych, posiadającej wiedzę  

i doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji  

i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle 

wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne) poparte udziałem, jako 

specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej  

500 000,00 PLN brutto, posiadającego następujące certyfikaty: Oracle Database 12c 

Administrator Certified Professional, Oracle Real Aplication Clusters 12c Certified 

Implementation Specjalist, Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: RAC and Grid 

Infrastructure Administrator, Oracle Database Performance Tuning Certified Expert, Oracle 

Exadta Database Machine 2016 Certified Implementation Specialist, Oracle Linux 6 Certified 

Implementation Specialist; 

- co najmniej jednej osoby pełniącej rolę eksperta ds. baz danych, posiadającej wiedzę  

i doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji  

i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle 

wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne) poparte udziałem, jako 

specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej  

1 000 000,00 PLN brutto, posiadającego następujące certyfikaty: Oracle Database 12c 

Administrator Certified Professional, Oracle Real Aplication Clusters 12c Certified 

Implementation Specjalist;”. 



Powinno być: 

„- co najmniej jednej osoby pełniącej rolę eksperta ds. baz danych, posiadającej wiedzę  

i doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji  

i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle 

wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne) poparte udziałem, jako 

specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej  

1 000 000,00 PLN brutto. Wskazana osoba/osoby muszą posiadać łącznie następujące 

certyfikaty: Oracle Database 12c Administrator Certified Professional, Oracle Real 

Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist, Oracle Database 12c: RAC and 

Grid Infrastructure Administrator, Oracle Database Performance Tuning Certified Expert, 

Oracle Exadata Database Machine 2016 Certified Implementation Specialist, Oracle Linux 6 

Certified Implementation Specialist;  

- co najmniej jednej osoby pełniącej rolę specjalisty ds. baz danych, posiadającej wiedzę  

i doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania, utrzymania, eksploatacji  

i optymalizacji baz danych, min.: zarządzania oprogramowaniem RDBMS (minimum Oracle 

wraz z opcją Spatial, PostgresSQL, MySQL lub równoważne) poparte udziałem, jako 

specjalista ds. baz danych, w minimum dwóch projektach o łącznej wartości co najmniej  

500 000,00 PLN brutto. Wskazana osoba/osoby muszą posiadać łącznie następujące 

certyfikaty: Oracle Database 12c Administrator Certified Professional, Oracle Real 

Application Clusters 12c Certified Implementation Specialist;”. 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje również zmiany ogłoszenia o zamówieniu, 

a także wykazu osób, stanowiącego Załącznik nr 9 do specyfikacji oraz do przedmiotowego 

pisma. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert wskazany  

w rozdziale XIII ust. 1 i 3 specyfikacji, ulega zmianie. 

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2018 r. o godz. 12:00, natomiast nowy 

termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 29.06.2018 r. o godz. 12:30. 
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