
 

 

Gdańsk, dnia 07.02.2020 roku 
 
Nr postępowania: ZP/PN/03/19 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Wdrożenie na 
obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za 
przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej  

 
Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1843), Komisja przetargowa informuje o zmianie treści ogłoszenia o 
zamówieniu, wyrażającej się w zmianie: 

1. Sekcja II.2.4 zamiast: ii. płatniczymi (w tym obsługi płatności, kart płatniczych i depozytów),,, 
powinno być: ii. Płatniczymi 

2. Sekcja III.1.3 zamiast: • Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie 
i zakup usług związanych z publicznym transportem zbiorowym, powinno być: • Aplikacja 
mobilna (na smartfony i tablety) umożliwiająca zaplanowanie i zakup usług związanych z 
publicznym transportem zbiorowym lub Aplikacja mobilna (na smartfony i tablety) realizująca 
funkcjonalności z obszaru dynamicznej informacji pasażerskiej i planera podróży dla 
publicznego transportu zbiorowego, 

3. Sekcja III.1.3 zamiast: • Programista - osoba posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w 
tworzeniu oprogramowania w technologii „cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat 
dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: 
Microsoft Azure Developer Core Solutions (AZ-200), powinno być: • Programista - osoba 
posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii 
„cloudowej”. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego 
Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure Developer Core 
Solutions (AZ-200) lub Microsoft Azure Developer Advanced Solutions (AZ-201) lub Microsoft 
Azure Developer Certification Transition (AZ-202),) lub AZ-203 Developing Solutions for 
Microsoft Azure lub AZ-204 Developing Solutions lub Developing Microsoft Azure Solutions 
(70-532).) lub Oracle Cloud Platform Digital Assistant 2019 Associate 1Z0-1071 lub Oracle 
Cloud Platform Application Development 2019 Associate 1Z0-1043. 

4. Sekcja III.1.3 zamiast: • Administrator baz danych i narzędzi platformy zainstalowanej w 
środowisku chmurowym - umiejętnośćadministrowania bazami danych i oferowanymi 
narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej.Doświadczenie w diagnozowaniu problemów 
wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniubazy danych i narzędzi w 
środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać certyfikat dostawcyrozwiązania 
chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z następujących: Microsoft Azure 
Infrastructureand Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure Integration and Security (AZ-101) 
lub Microsoft AzureAdministrator Certification Transition (AZ-102) lub Implementing Microsoft 
Azure Infrastructure Solutions(70-533)., powinno być: • Administrator baz danych i narzędzi 
platformy zainstalowanej w środowisku chmurowym - umiejętność administrowania bazami 
danych i oferowanymi narzędziami w środowisku chmury obliczeniowej. Doświadczenie w 
diagnozowaniu problemów wydajnościowych oraz optymalizacji procesów przy wykorzystaniu 
bazy danych i narzędzi w środowisku chmury obliczeniowej. Osoba ta musi posiadać 
certyfikat dostawcy rozwiązania chmurowego Zamawiającego - co najmniej jeden z 
następujących: Microsoft Azure Infrastructure and Deployment (AZ-100) lub Microsoft Azure 
Integration and Security (AZ-101) lub Microsoft Azure Administrator Certification Transition 
(AZ-102) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 103) lub Microsoft Azure Administrator (AZ 
104) lub Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (70-533) lub lub  Oracle  Cloud  
Platform  Systems  Management  2019 Associate  (1Z0-1076)  lub  Oracle  Cloud  
Infrastructure  2019  Cloud  Operations  Associate (1Z0-1067) lub Oracle Cloud Infrastructure 
2019 Associate Architect (1Z0-1072). 

Z poważaniem  
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 


