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Warszawa, 2019-01-14

WZP.270.1.2019
2019-00893

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia
zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji projektów oraz rozwoju i utrzymania
systemów informatycznych CSIOZ, znak sprawy: WZP.270.1.2019

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ.

Pytanie 1:
Czy zamawiający dopuszcza pracę zdalną konsultantów, po za czasem kiedy będzie konieczna ich
obecność w siedzibie zamawiającego lub innej wskazanej przez zamawiającego?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami par. 3 ust 14 Umowy Wykonawczej (…) Konsultanci świadczą usługi na rzecz i pod
nadzorem Zamawiającego w miejscach i lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca
może zaproponować alternatywną lokalizację świadczenia usług przez Konsultantów, która będzie
wymagała akceptacji Zamawiającego. (…)

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o wskazanie miejsca pracy konsultantów, a przynajmniej
określenia w jakich miastach mogą być realizowane zadania dla konsultantów?
Odpowiedź
Szczegółowe informacje na temat miejsca pracy Konsultanta będą uzgadniane przez strony na etapie
postępowania oraz realizacji Umowy Wykonawczej. W chwili obecnej miejscem pracy konsultantów
byłoby Warszawa lub Katowice.

Pytanie 3:
Czy w pierwszym etapie do złożenia oferty jest wymagany załącznik nr 7?
Odpowiedź
Wykonawca, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisu art. 89 ust.1
ustawy Pzp oraz wstępnie potwierdzi, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu zostanie wezwany do złożenia dokumentów o których mowa rozdział VI pkt 6 SIWZ.
W związku z tym, na etapie składania ofert w celu zawarcia umowy ramowej nie jest wymagane
złożenie załącznika nr 7 do SIWZ.
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Pytanie 4:
Jeśli przystępujemy samodzielnie do złożenia oferty tzn. nie wskazujemy żadnych podwykonawców,
spółek powiązanych itp. Nie musimy wypełniać załącznika nr 8?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział V pkt 4-6, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków określonych w SIWZ nie polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub
sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, nie jest zobowiązany do złożenia wraz z
ofertą załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie 5:
Czy wszystkie strony w ofercie muszą być zaparafowane?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami SIWZ „Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi
numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.”

Pytanie 6:
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ , paragrafu 5
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu umożliwiającego ujawnienie informacji
podwykonawcom, doradcom prawnym, ekonomicznym (przy zapewnieniu zachowania poufności
przez te podmioty)?
Odpowiedź
Zamawiający w §5 w Załączniku nr 2a do SIWZ wprowadza ust. 13 o następującej treści:

Jeżeli jest to potrzebne do realizacji Umowy, Wykonawca może udostępnić Informacje poufne swoim
podwykonawcom, doradcom prawnym lub ekonomicznym. Takie osoby lub podmioty zostaną
zobowiązane przez Wykonawcę do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu przed
udostępnieniem im Informacji poufnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia
spowodowane przez takie osoby lub podmioty.”

Pytanie 7:
Dotyczy Załącznika nr 2a do SIWZ , paragrafu 7 ustęp 1,2,3
Z uwagi na tryb prowadzonego postępowania dot. zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT,
prosimy o usunięcie niniejszego paragrafu, z uwagi na to, że dostarczenie pojedynczych profili, nie
powinno wykluczać nas z możliwości uczestniczenia w innych postępowaniach Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8:
Dotyczy Załącznika nr 2b do SIWZ, paragrafu 3 ust. 8
Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę:
W przypadku zaistnienia konieczności wymiany przez Wykonawcę Konsultanta lub Konsultantów,
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wskazania co najmniej 1 Konsultanta o kwalifikacjach
nie gorszych niż kwalifikacje dotychczasowego Konsultanta, nie później jednak niż w terminie 7 dni
roboczych liczonych od dnia zaistnienia konieczności wymiany Konsultanta lub Konsultantów.
Przedstawieni Konsultanci muszą uzyskać akceptację Zamawiającego (proces akceptacji może



obejmować sprawdzenie wszelkich wymaganych od danego Konsultanta umiejętności oraz może
obejmować test wiedzy przygotowany przez Zamawiającego).”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:
Dotyczy Załącznika nr 2b do SIWZ, paragrafu 3 ust. 12
Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę:
Wykonawca może nie zapewniać czasowego zastępstwa Konsultanta przebywającego na zwolnieniu
lekarskim dłuższym niż 5 dni roboczych.”
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:
Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ
Bardzo proszę o zmianę / usunięcie zapisu pkt.6 :
6. OŚWIADCZAMY, że gwarantujemy: rozpocząć świadczenie usług nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia zawarcia Umowy przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług”,
gdyż z uwagi na tryb prowadzonego postępowania,  rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu Umowy
Wykonawczej zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.
Odpowiedź
Zamawiający usuwa pkt 6 w załączniku nr 3 do SIWZ- Formularz ofertowy. Aktualna treść w
załączeniu do pisma.

Załączniki:
Aktualny - Wzór Umowy Wykonawczej- Załącznik nr 2a do SIWZ;1) 
Aktualny- Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.2) 

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Bartłomiej Wnuk
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