Warszawa, 30 października 2018 r.
BBA-2.262.28.2018

Wszyscy uczestnicy postępowania
W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na utworzenie systemu monitorowania pomocy
publicznej SHRIMP ver. 2 informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
Pytanie 1
W SIWZ część II A. punkt 1.2.1.2.1)a. Zamawiający wymaga, aby Kierownik Projektu posiadał
„certyfikat PRINCE2 Proffesional lub równoważny”. Natomiast zgodnie z nowym załącznikiem
nr 8 do SIWZ, wprowadzonym jako modyfikacja SIWZ w dniu 11.10.2018 r. dla roli Kierownika
Projektu Zamawiający wymaga certyfikatu PRONCE 2 Foundation lub równoważnego: „posiada
certyfikat ………………………………. (należy wpisać nazwę certyfikatu) (PRINCE 2 Foundation
lub równoważny).”
Prosimy o jednoznaczne określenie jakiego certyfikatu wymaga Zamawiający. Zwracamy uwagę,
że są dwa poziomy certyfikacji PRINCE 2: Foundation i Practitioner.
Odpowiedź
Zamawiający w dniu 12.09.2018 r. zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
poprzez zmianę wymagań dotyczących Kierownika Projektu określonych w pkt 1.2.1.2, ppkt 1 lit. a
część II A. SIWZ. Zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie
ze zmienioną SIWZ pkt 1.2.1.2, ppkt 1 lit. a część II A. SIWZ otrzymał brzmienie:
a. Kierownik Projektu (jedna osoba), który posiada:
 wykształcenie wyższe,
 certyfikat PRINCE2 Foundation lub równoważny*,
 co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,
 doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika projektu,
w co najmniej 2 projektach obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie systemów
informatycznych, opartych na bazach danych, zintegrowanych z innymi systemami, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
 doświadczenie polegające na udziale jako kierownik lub zastępca kierownika, w co najmniej
1 projekcie obejmującym zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego
w administracji publicznej, opartego na bazie danych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert.
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*Warunki równoważności: za równoważne Zamawiający uzna certyfikaty (lub dokumenty
równoważne dla certyfikatów), które potwierdzają co najmniej takie umiejętności, jakie potwierdzają
certyfikaty wymienione w wymaganiach dla danej osoby, wystawione przez podmiot, który prowadzi
działalność polegającą na weryfikacji i potwierdzaniu umiejętności.
Pytanie 2
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 16 z dnia 11 października 2019 r. prosimy o wyjaśnienie,
czy utrzymanie fizycznej infrastruktury serwerów SHRIMP1 i SUDOP nadal pozostanie
obowiązkiem Zamawiającego. Jeśli nie, to czy Wykonawca ma zapewnić wymagany poziom
SLA dla tych serwerów, pomimo braku wsparcia producenta?
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż utrzymanie fizycznej
infrastruktury serwerów SHRIMP1 i SUDOP pozostaje obowiązkiem Zamawiającego.
Pytanie 3
W SIWZ część III 3.1.2 Zamawiający ustalił następujące zasady przydzielania punktów
w kryterium Doświadczenie zespołu:
a) dot. Kierownik Projektu - do uzyskania maksymalnie 5 pkt.
W odniesieniu do Kierownika Projektu, za każdą dodatkową usługę o której mowa w Części
II lit. A, pkt 1.2.1.2 ppkt 1), lit. a, tiret czwarty, Wykonawca otrzyma 1 pkt., łącznie nie więcej
niż 5 pkt.
b) dot. Głównego Projektanta – do uzyskania maksymalnie 5 pkt.
W odniesieniu do Głównego Projektanta, za każdą dodatkową usługę o której mowa
w Części II lit. A, pkt 1.2.1.2 ppkt 1), lit. c, tiret trzeci, Wykonawca otrzyma 1 pkt., łącznie
nie więcej niż 5 pkt;
c) dot. Głównego Programisty – do uzyskania maksymalnie 5 pkt
W odniesieniu do Głównego Programisty, za każdą dodatkową usługę o której mowa
w Części II lit. A, pkt 1.2.1.2 ppkt 1), lit. d, tiret trzeci, Wykonawca otrzyma 1 pkt., łącznie
nie więcej niż 5 pkt.”
W przywołanych w powyższym opisie punktach jest mowa o usługach wykonanych „w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert”.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 i z nowym załącznikiem nr 8 do SIWZ wprowadzonym jako
modyfikacja SIWZ w dniu 11.10.2018r. okres ten wynosi 10 lat dla usług ponad te, które
są wymagane do spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jest to sprzeczne z przytoczonymi
powyżej zapisami SIWZ. Czy Zamawiający dokona zmiany SIWZ w tym zakresie? Należy
podkreślić, że niejasność dotyczy kryteriów oceny ofert i pozostawienie obecnych zapisów mogłoby
skutkować nawet unieważnieniem postępowania.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na pytanie nr 17 w piśmie z dnia 11.10.2018 r.
(strona 13) wyraźnie napisał, że wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający odpowiadając
na przedmiotowe pytanie zapisał:
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„Zamawiający zgadza się na zmianę SIWZ poprzez wydłużenie okresu, za który punktowane będzie
doświadczenie Kierownika Projektu, Głównego Projektanta i Głównego Programisty. Uwzględnione
zostanie doświadczenie z ostatnich 10 lat. Należy zaznaczyć, że zmianie ulega okres tylko przy
dodatkowej punktacji za doświadczenie w ramach kryterium oceny ofert. Warunki udziału
w postępowaniu o których mowa w pkt 1.2.1.2 pozostają bez zmian.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, zmienia treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (SIWZ) w następujący sposób: załącznik nr 8 Wykaz osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia otrzymuje nowe brzmienie. Zmieniony wykaz w zakresie
ppkt 1, stanowi załącznik do niniejszego pisma.”
Ponadto Zamawiający w odpowiedziach z dnia 11.10.2018 r. (strona 21) zapisał, iż „powyższe
odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ. Ponieważ stanowią zmianę treści SIWZ (…)”.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ, ponieważ nie stanowią zmiany treści SIWZ,
ich uwzględnienie w ofertach nie wymaga dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.
Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Oferty należy składać
do dnia 2 listopada 2018 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 2 listopada 2018 r.
godz. 11:30.

Dyrektor Generalny Urzędu

Maciej Jabłoński
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