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Warszawa, 2020-04-09

WZ.270.5.2020
2020-07058

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług z zakresu
zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – Obszar Rozwój Aplikacji/Devlopment, nr sprawy:
WZ.270.5.2020.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela
odpowiedzi.

Pytanie nr 1
Dot. Umowa Wykonawcza, par 8 ust 1 pkt 4)
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli sytuację w której dwukrotny brak akceptacji
następuję w pojedynczym procesie wymiany tego samego konsultanta?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe – dwukrotny brak akceptacji, przedstawionych przez Wykonawcę
kandydatur, o którym mowa w paragrafie 8 ust. 1 pkt 4 ) Umowy Wykonawczej dotyczy wymiany
tego samego Konsultanta.

Pytanie nr 2
Dot. Umowa Wykonawcza, par 8 ust 1 pkt 5)
Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania Umowy w sytuacji gdy Wykonawca 3 krotnie złoży
wniosek o wymianę Konsultanta o danej roli.
Tymczasem należy zauważyć, że w zakresie danej umowy może być zapewnienie większej liczby
konsultantów o danej roli (nie musi dotyczyć tylko jednego konsultanta) a w czasie procesu
ofertowania i realizacji umowy mogą wystąpić różne sytuacje m.in. związane z:
- proces wyboru Wykonawcy może trwać relatywnie długo i może to spowodować rezygnację
wskazanych w ofercie konsultantów
- w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić różne, naturalne sytuacje losowe (np. wybór innego
projektu przez kandydata, chęć zmiany profilu zawodowego kandydata, konieczność stałego wyjazdu,
choroby itd.) na które Wykonawca nie ma wpływu, a które mogą spowodować konieczność wymiany
kandydata.
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- w trakcie realizacji umowy, może być zasadne wprowadzenie optymalizacji i lepszego dopasowania
kandydata do potrzeb Zamawiającego - możliwe do realizacji jedynie poprzez uruchomienie procesu
wymiany Konsultantów.
Mając na względzie powyższe wnosimy o usunięcie zapisu lub zamianę na mniej restrykcyjną
konsekwencję (np. na karę umowną za każdą trzykrotną wymianę).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 3
Dot. Umowa Wykonawcza, par. 8 ust 1 pkt 6)
Wnosimy o modyfikację zapisów i określenie minimalnej liczby konsultantów, która podległa
wymianie. W obecnej sytuacji dla umów dot. np. 1 lub 2 konsultantów 50% stanowi już wymiana
jednego konsultanta. Wnosimy o wprowadzeniu dolnego limitu 50% konsultantów jednak nie mniej
niż 5.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4
Dot. Umowa Wykonawcza, par. 8 ust 1 pkt 6 i 7)
Prosimy o potwierdzenie, że chodzi jedynie o sytuację złożenie wniosku o wymianę przez
Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie potwierdza interpretacji Wykonawcy. Chodzi o sytuację złożenia wniosku zarówno
przez Wykonawcę jak i Zamawiającego.

Pytanie nr 5
Dot. Umowa Wykonawcza, par. 8 ust 1 pkt 7)
Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania Umowy w sytuacji wymiany 50% Konsultantów
pierwotnie zgłoszonych do realizacji świadczenia usług.
Tymczasem należy zauważyć, że w zakresie danej umowy może być zapewnienie zarówno większej
liczby konsultantów jak i np. jednego konsultanta.
W przypadku jednego konsultanta nie będzie możliwa żadna wymiana bez skutków w postaci
wypowiedzenia umowy.
Dla większej liczby konsultantów liczba 50% stanowi wartość, którą trudno będzie zapewnić ze
względu na możliwe różne sytuację mogące się pojawić w czasie procesu ofertowania i realizacji
umowy m.in. związane z:
- proces wyboru Wykonawcy może trwać relatywnie długo i może to spowodować rezygnację
wskazanych w ofercie kandydatów
- w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić różne, naturalne sytuacje losowe (np. wybór innego
projektu przez kandydata, chęć zmiany profilu zawodowego kandydata, konieczność stałego wyjazdu,
choroby itd.) na które Wykonawca nie ma wpływu, a które mogą spowodować konieczność wymiany
konsultanta



ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa
 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

 3

- w trakcie realizacji umowy, może być zasadne wprowadzenie optymalizacji i lepszego dopasowania
kandydata do potrzeb Zamawiającego - możliwe do realizacji jedynie poprzez uruchomienie procesu
wymiany konsultantów.
Mając na względzie powyższe wnosimy o usunięcie zapisu lub zamianę na mniej restrykcyjną
konsekwencję (np. na karę umowną za przekroczenie limitu).
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 6
Dot. Umowa Wykonawcza, par. 9 ust. 6
Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej do wysokości 100% wartości
Umowy.
Brak ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej wskazuje na brak równorzędności pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym. Brak takiego ograniczenia wnosi istotne ryzyko dla Wykonawcy, które
jest niemierzalne i na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu (nie ma możliwości skutecznego
zarządzanie tego rodzajem ryzyka) a z drugiej strony jest w pełni zarządzalne i mierzalne przez
Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie nr 7
Zgodnie z ustawą oraz treścią postanowienia Rozdziału III pkt 11 SIWZ „Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,
i podania przez Wykonawcę firm tych podwykonawców o ile są znane na tym etapie postępowania”.
Proszę o wyjaśnienie gdzie Zamawiający powinien zamieścić te informacje, skoro formularz ofertowy
nie zawiera w tym zakresie odpowiednich zapisów? Proszę również o informację, czy w sytuacji, gdy
Wykonawca zamierza powierzyć część prac podwykonawcy to czy jest obowiązany do przedłożenia
jakichkolwiek dokumentów, które go dotyczą (o ile podmiot ten jest zanany na etapie złożenia
oferty)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż informację o podwykonawcach należy wskazać w załączniku nr 4 do SIWZ
– Oświadczeniu JEDZ, część II – Informacje dotyczące Wykonawcy, pkt D – Informacje dotyczące
podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega.

Pytanie nr 8
Jednym z dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności ekonomicznej jest oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy
w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; w wysokości określonej w rozdz. V pkt 1 ppkt
1.2.2. SIWZ (Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął obrót roczny w obszarze
objętym zamówieniem nie mniejszy niż 2 000 000,00 zł). Proszę o wyjaśnienie czy przez
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sformułowanie w  obszarze objętym zamówieniem” należy rozumieć obrót w zakresie udostępniania
zasobów ludzkich z branży IT?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż, w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym rocznego obrotu
Wykonawcy, sformułowanie „w obszarze objętym zamówieniem” oznacza obszar dot. udostępniania
zasobów ludzkich z branży IT.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający będzie żądał wnoszenia wadium w ramach zamówień wykonawczych? SIWZ nie
precyzuje tej kwestii w przeciwieństwie do unormowań dotyczących zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż żądanie wniesienia wadium oraz kwota wadium będą określane
każdorazowo na etapie postępowania o udzielenie zamówienia jednostkowego.

Pytanie nr 10
W zakresie dotyczącym kryterium oceny ofert na etapie postępowania na zawarcie Umowy
Wykonawczej opisanym w Rozdziale XIV pkt 2.4) SIWZ „Jakość świadczenia usługi” – jak wynika
z opisu stosowania tego kryterium, a w szczególności z opisu algorytmu użytego do obliczania
punktów w tym zakresie wynika, że ocenie w tym kryterium de facto będzie podlegało doświadczenie
Wykonawcy w realizacji Umowy ramowej, gdyż poszczególne brane pod uwagę elementy algorytmu
to: a) Liczba dni pracy Konsultantów zakontraktowanych w ramach dotychczasowych umów
wykonawczych. b) Liczba Konsultantów zakontraktowanych u Wykonawcy w ramach umowy
ramowej liczona na dzień otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu wykonawczym.
c) Łączna liczba roboczodni na umowie ramowej liczona od dnia zawarcia umowy do dnia
zakończenia obowiązywania umowy ramowej (dla każdego Wykonawcy). d) Rzeczywista liczba dni
przepracowanych przez wymienionych Konsultantów, na dzień składania ofert w przedmiotowym
postępowaniu wykonawczym. Liczba liczona na podstawie wszystkich zawartych umów
wykonawczych do umowy ramowej. e) Liczba wymian Konsultantów we wszystkich umowach
wykonawczych podpisanych przez Wykonawcę w ramach umowy ramowej. f) Liczba podpisanych
umów wykonawczych przez Wykonawcę, g) Liczba wszystkich podpisanych umów wykonawczych
przez wszystkich Wykonawców. W tej sytuacji proszę o wyjaśnienie:

dlaczego Zamawiający posługuje się de facto niedopuszczalnym w świetle przepisu art.a)
91 ust. 3 ustawy kryterium odnoszącym się do doświadczenia Wykonawcy w realizacji
Umów Wykonawczych? Twierdzenie, iż ocena odnosi się do kryterium w zakresie Jakości
– wbrew nazwie nie ma żadnego uzasadnienia, gdyż żaden z parametrów algorytmu
używanego do przyznania punktów nie ma jakiegokolwiek odniesienia do przedmiotu
konkretnej Umowy Wykonawczej, a wyłącznie do oceny poprzednio realizowanych w
ramach Umowy Ramowej Umów Wykonawczych.
w jaki sposób ww. parametry mają przełożenie na ocenę jakości świadczonych usługb)
poszczególnych Wykonawców?
dlaczego JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG wykonawcy, z którym jako pierwszym zostaniec)
zawarta Umowa Wykonawcza ZAWSZE będzie wyższa niż pozostałych Wykonawców,
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którzy nie mieli okazji realizować żadnych usług, bez względu na to, czy Zamawiający
pozytywnie ocenia realizację usług wykonywanych przez Wykonawcę? Innymi słowy bez
względu na jakość usług świadczonych przez Wykonawcę wybranego w ramach pierwszej
Umowy Wykonawczej jego ocena w ww. kryterium zawsze będzie wyższa niż pozostałych
Wykonawców i tylko ten Wykonawca ma szanse na jakiekolwiek punkty w tym kryterium.
Oznacza to również, iż w każdym kolejnym postępowaniu będzie on w uprzywilejowanej
sytuacji, gdyż co do zasady tylko on ma szansę na uzyskanie punktów w tym kryterium.

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Kryterium - Jakość świadczenia usługi dotyczy
świadczenia usługi, a nie doświadczenia Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT. Wymiana
Konsultantów wpływa znacząco na pracę całych zespołów, w których znajdują się Konsultanci.
Ponadto Zamawiający określa w zamówieniach jednostkowych szczegółowe wymagania dotyczące
poszczególnych Konsultantów. Spełnienie wymagań dodatkowych jest jednym z kryteriów oceny
ofert. W związku z powyższym wymiana Konsultanta prowadzi do dodatkowych działań, które muszą
zostać wykonane ze strony Zamawiającego. Zamawiający zaznacza, iż rozumie sytuacje wyjątkowe i
takie, których Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć. Ale z doświadczeń Zamawiającego wynika, iż
proceder wymiany Konsultantów jest nadużywany. W związku z powyższym Zamawiający zastosował
kryterium – jakość świadczenia usługi. Celem zastosowania tego kryterium jest uzyskanie świadczenia
usługi o jak najlepszej jakości.

Pytanie nr 11
W odniesieniu do algorytmu, opisanego w SIWZ użytego dla wyliczenia kryterium „Jakość
świadczonych usług” proszę o wyjaśnienie:

Czy liczba H odnosi się do liczby dni zakontraktowanych u danego Wykonawcy, czya)
ogólnie u wszystkich Wykonawców?
Czy jeśli przyjąć, iż odpowiedzią na pytanie z lit. a) było to, iż chodzi o liczbę dni pracyb)
Konsultantów zakontraktowanych u wszystkich Wykonawców, a nie tylko u ocenianego,
w kontekście wyrażenia algebraicznego: H/Kd – intencją Zamawiającego było to, aby
maksymalną liczbę punktów uzyskiwał podmiot, który ma możliwie najmniejsze
doświadczenie (czyli dostarczył możliwie najmniej konsultantów)? Przy tym wzorze im
niższa liczba Kd tym liczba punktów do uzyskania jest bowiem większa.
Proszę o informację, w jaki sposób Zamawiający przeprowadzi działanie matematyczne ic)
obliczy liczbę punktów w przypadku Wykonawców, którzy na dzień składania ofert nie
dostarczyli ani jednego konsultanta? Innymi słowy proszę o informację, jak
matematycznie zostanie wykonane działanie z wzoru algorytmu w sytuacji, gdy Kd = 0?
W tym kontekście zwracamy uwagę na błąd w formule zaimplementowanego w
Załączniku nr 9 do SIWZ formularza umożliwiającym przeliczenie punktów, gdyż zgodnie z
zasadami matematyki działanie polegające na dzieleniu liczby całkowitej przez zero jest
niemożliwe do przeprowadzenia, i w związku z tym jego wynik nie wynosi 0.
Czy w kontekście ostatniej uwagi odnoszącej się do tego kryterium: „Do momentud)
zawarcia pierwszej umowy wykonawczej wszyscy Wykonawcy, z którymi będą zawarte
umowy ramowe będą otrzymywali 0 punktów w tym kryterium. Po zawarciu pierwszej
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umowy będzie stosowany powyższy algorytm” należy rozumieć, że Zamawiający zamierza
stosować inne kryteria oceny ofert w przypadku pierwszego oraz następnych
postępowań na zawarcie Umów Wykonawczych (nie stanowi bowiem kryterium oceny
ofert kryterium w sytuacji, gdy żaden z wykonawców nawet hipotetycznie nie ma
możliwości uzyskać w nim żadnych punktów)? W tej sytuacji wydaje się, że treść SIWZ w
zakresie kryteriów oceny ofert stosowanych w postępowaniach wykonawczych jest
nieadekwatna do stanu faktycznego, a przynajmniej do pierwszego prowadzonego
postępowania.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż symbol H oznacza liczbę dni pracy Konsultantów zakontraktowanych
w ramach dotychczasowych Umów Wykonawczych u danego Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, iż
w przypadku, gdy na dzień składania ofert Wykonawca nie dostarczy żadnego Konsultanta
w kryterium jakość świadczonych usług otrzyma 0 punktów. W związku z tym działania
matematyczne na wzorze algorytmu nie będą wykonywane.

Pytanie nr 12
W kontekście treści Rozdziału XIV pkt 3 SIWZ „Łączna ocena ofert” proszę o informację czy w każdym
postępowaniu na zawarcie Umowy Wykonawczej „Maksymalna łączna liczba punktów do uzyskania
przez Wykonawcę wynosi 100,00”? Zwracamy uwagę na fakt, iż jak wskazał Zamawiający:
Do momentu zawarcia pierwszej umowy wykonawczej wszyscy Wykonawcy, z którymi będą zawarte
umowy ramowe będą otrzymywali 0 punktów w tym kryterium”. Wydaje się więc, że albo liczba
punktów do zdobycia w pierwszym postępowaniu będzie mniejsza, albo wagi w poszczególnych
kryteriach nie będą zgodne z tymi, jakie zostały wskazane w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż punkty w kryteriach oceny ofert będą przyznawane zgodnie z zapisami
określonymi w Rozdziale XIII i XIV SIWZ.

Pytanie nr 13
Czy Wykonawca ma obowiązek składania ofert w ramach zamówień wykonawczych?
Pytanie nr 14
Zgodnie z §8 ust. 2 wzoru Umowy Ramowej: „W przypadku, gdy Wykonawca 3 krotnie, w okresie 12
miesięcy poprzedzających wysłanie zaproszenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie złoży oferty,
Zamawiający może odstąpić od Umowy ramowej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach”. Prosimy o wskazanie, czy okoliczność ta stanowi w ocenie Zamawiającego
podstawę do odstąpienia z winy Wykonawcy (a zatem stanowi też podstawę do naliczenia kary
umownej
w wysokości 400 tys. zł.), a jeśli tak, to prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju szkodę poniesie
Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależycie wykonaniem tego zobowiązania przez
Zamawiającego? Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisem art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego: „Można
zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. Oczywistym
jest,
iż ewentualny fakt niezłożenia oferty w postępowaniu na zawarcie Umowy Wykonawczej w żadnym
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wypadku nie powoduje szkody po stronie Zamawiającego. W takim przypadku prosimy o rozważenia
wykreślenia tego postanowienia, a przynajmniej dokonania takiej zmiany treści Umowy, aby
odstąpienie od Umowy z tytułu niezłożenia oferty nie był podstawą do naliczenia z tego tytułu kar
umownych Wykonawcy.
Pytanie nr 15
Zgodnie ze wzorem Umowy Ramowej, Paragraf 9, pkt. 2 W przypadku odstąpienia przez
Zamawiającego od Umowy lub rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu
przysługiwać́ będzie kara umowna w wysokości 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy
00/100)” . Z uwagi na bardzo wysoką karę umową oraz możliwość jej naliczenia w przypadku
wymienionym w § 8 ust. 2 umowy ramowej, tj. w sytuacji w której Wykonawca nie złoży 3 krotnie
oferty, co biorąc pod uwagę obecną trudność w pozyskaniu nowych pracowników z branży IT może
być prawdopodobne (w szczególności biorąc pod uwagę, że Umowa Ramowa zawierana jest na 36
miesięcy) zwracamy się z prośbą o obniżenie poziomu kary umownej np. do poziomu 50 tysięcy
złotych lub o usunięcie § 8 ust. 2.
Odpowiedź na pytanie 13, 14, 15:
Zamawiający wykreślił postanowienia § 9 ust 2 Umowy Ramowej.
Aktualna treść załącznika 2a w załączeniu do pisma.

Pytanie nr 16
Proszę o informację w jaki sposób Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wymagane od każdej
z osób opisanych w OPZ doświadczenie? Czy jako wymagane doświadczenie Zamawiający uważać
będzie udział w realizacji projektów, czy też wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy
o posiadaniu wymaganego doświadczenia?
Pytanie nr 17
Na jakiej podstawie Zamawiający będzie weryfikował wymagania (w tym obligatoryjne) względem
Konsultantów, które polegają na znajomości określonej technologii, w szczególności w sytuacji, gdy
nie będzie sprawdzał wiedzy na podstawie zadań? Czy jeśli ocena kwalifikacji Konsultanta będzie
dwuetapowa, to czy ewentualne zadania obejmą wszystkie obligatoryjne i nieobligatoryjne
wymagania, a jeśli nie, to jaki będzie klucz doboru zadań i czy Wykonawcy będą z góry wiedzieli w
jakim obszarze zadania będą weryfikowały wiedzę Konsultantów określonej specjalności?
Odpowiedź na pytanie 16 i 17:
Zamawiający w rozdziale XIV, pkt 2.2) SIWZ określił kryterium – Kompetencje proponowanego
Konsultanta wraz ze sposobem oceny w zakresie tego kryterium.

Pytanie nr 18
Jaki jest górny próg zobowiązań Zamawiającego z tytułu Umowy Ramowej?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 19
W kontekście treści §3 ust. 4 wzoru Umowy Ramowej proszę o wyjaśnienie czy treść tego
postanowienia należy odczytywać w ten sposób, że możliwe jest zawarcie danej Umowy



ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa
 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl
Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706

 8

Wykonawczej z kilkoma Wykonawcami? Czy też sytuacja ta dotyczy wyłącznie zamówienia
udzielanego w częściach?
Odpowiedź:
Zamawiający, zgodnie z §3 ust. 3 wzoru Umowy Ramowej, zastrzegł możliwość dopuszczenia
składania ofert częściowych na realizację zamówień jednostkowych. Postanowienia §3 ust. 4 Umowy
Ramowej dotyczą zamówień jednostkowych udzielanych w częściach.

Pytanie nr 20
Czy w kontekście treści §6 ust. 3 wzoru Umowy Ramowej Zamawiający dopuści zamiast przedłożenia
umów z Personelem nie będących pracownikami Wykonawcy stosownego oświadczenia podpisanego
przez członka Personelu, zawierającego wszelkie niezbędne informacje o których mowa w ww.
postanowieniu Umowy? Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż zazwyczaj współpraca z daną osobą nie
ogranicza się wyłącznie do współpracy na rzecz Zamawiającego, stąd trudno oczekiwać, iż treść
umowy ze współpracownikiem będzie odzwierciedlała wprost wymagania określone
w postanowieniach Umowy Ramowej, szczególnie że wielu ze współpracowników ma umowy
podpisane od wielu lat. Trudno też oczekiwać, aby pod konkretny projekt umowy te miały być
aneksowane. Jednocześnie wskazać też należy, iż co do zasady większość firm nie będzie
zainteresowana w ujawnieniu Zamawiającego wszystkich warunków (w tym finansowych)
wynegocjowanych przez strony umowy o współpracy. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem
byłoby przygotowanie stosownego oświadczenia, które podpisywałyby te osoby, w których wprost
zostaną zamieszczone wymagane przez Zamawiającego oświadczenia w zakresie uprawnień
prawnoautorskich.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza przedłożenie oświadczenia i wymaga przedstawienia umowy zgodnie z
zakresem wymagań dla umowy o przeniesienie praw wskazanym w § 6 ust. 3 Umowy Ramowej.

Pytanie nr 21
W jaki sposób należy rozumieć sformułowanie zawarte w treści §7 ust. 1 wzoru Umowy Ramowej,
w którym Zamawiający wskazuje, iż będzie traktował Konsultantów Wykonawcy w sposób „tożsamy”
ze swoimi pracownikami etatowymi? W kontekście objaśnienia tego pojęcia Zamawiający odnosi się
wyłącznie do zapewnienia wiedzy na temat Zamawiającego. Czy oznacza to, że sformułowanie to
należy rozumieć w ten sposób, iż Zamawiający oczekuje zapoznania się z informacjami dotyczącymi
Zamawiającego, po udostępnieniu mu tych informacji przez Zamawiającego (np. przekazując mu
dostęp do intranetu)? Czy poza uzyskaniem stosownej wiedzy sformułowanie to wyznacza
jakiekolwiek inne obowiązki dla Wykonawcy, a jeśli tak, to jakie?
Odpowiedź:
Tożsamość” w tym przypadku oznacza m.in. to, że Konsultanci będą wykonywać zlecone prace na
terenie siedziby Zamawiającego , w związku z tym będą ich obowiązywać np. procedury
bezpieczeństwa, BHP, korzystania ze sprzętu, polityki bezpieczeństwa danego systemu lub procedury
wewnętrzne dot. Systemów, zachowania poufności, co będzie wiązało się z wykonaniem swoich
obowiązków z uwzględnieniem ww. procedur/polityk.

Pytanie nr 22
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Czy Zamawiający każdorazowo zobowiązuje się zapewnić konsultantom Wykonawcy narzędzia
do wykonywania ich zadań (np. telefon, laptop, odpowiednie licencje oprogramowania etc.)? Jeśli nie
prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie, w jakie zasoby musi być wyposażony Konsultant?
Odpowiedź:
Zamawiający zapewni Konsultantom laptopa wraz z niezbędnymi licencjami.

Pytanie nr 23
W kontekście treści §3 ust. 2 wzoru Umowy Wykonawczej proszę o wyjaśnienie, co oznacza
sformułowanie: „przekazanie dokumentów potwierdzających oddelegowanie do realizacji
przedmiotu umowy”? Czym są te dokumenty i jaką treść powinny zawierać? Jaką treść powinno
zawierać oświadczenie konsultanta o przejęciu obowiązków – o jakie obowiązki w tym zakresie
chodzi?
Odpowiedź:
Zamawiający żąda dokumentu, z treści którego będzie wynikało bezpośrednio, że dany Konsultant od
dnia wynikającego z Umowy Wykonawczej ma świadczyć usługi dla CSIOZ. Zamawiający nie określa
konkretnego rodzaju dokumentu, może to być np. pismo kierowane do Konsultanta wraz
z potwierdzeniem przyjęcia obowiązków do wykonania, umowa z Konsultantem itp. Ważnym dla
Zamawiającego elementem tego dokumentu jest informacja od kiedy, gdzie i z jakiego tytułu będzie
świadczona praca oraz przyjęcie oświadczenia o przyjęciu do realizacji tych zadań przez
delegowanego Konsultanta.

Pytanie nr 24
W treści §3 ust. 7 wzoru Umowy Wykonawczej Zamawiający ma prawo żądać zmiany Konsultanta
w szczególności gdy Konsultant: 1) nie przystąpił do realizacji prac określonych w Umowie, 2) nie
realizuje terminowo zadań powierzonych mu przez Zamawiającego, 3) wykonuje powierzone zadania
nienależycie, 4) wykonuje powierzone zadania bez uzgodnionych standardów i procedur, 5) nie
przestrzega przedstawionych mu zasad zachowania poufności, 6) nie posiada wiedzy i umiejętności
zadeklarowanych w trakcie procesu wyboru Konsultanta, 7) dopuszcza się czynu stwarzającego
zagrożenie dla innych osób. Proszę w tym kontekście o wyjaśnienie:

co oznacza, że Konsultant nieterminowo realizuje prace, a w szczególności kto i w jaki sposóba)
będzie określał terminy wykonywania prac przez konkretnych Konsultantów? Wskazujemy, iż
jeśli jak wynika z Umowy Konsultanci Wykonawcy pracować będą na rzecz i pod nadzorem
Zamawiającego i on będzie ustalał harmonogram prac, to prosimy o wyjaśnienie, w jakim
trybie zostanie zapewniony udział Wykonawcy w określeniu harmonogramu, który z
założenia może zakładać nierealne terminy wykonania poszczególnych obowiązków przez
Konsultantów Wykonawcy?
Co będzie oznaczało „nienależyte wykonanie prac” przez Konsultanta – kto i w jakim trybieb)
oceni tą nieprawidłowość i jaki będzie tryb rozstrzygania sporu na tym tle, jeśli ocena pracy
Konsultanta dokonana przez Wykonawcę będzie inna niż Zamawiającego?
O jakich standardach i procedurach mowa w przesłance z pkt 4)?c)

Odpowiedź:
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Konsultanci będą pracować na rzecz i pod nadzorem Zamawiającego, który będzie określała)
we współpracy z Konsultantem harmonogram prac wynikający np. z harmonogramu
projektowego.
Zamawiający każdorazowo będzie weryfikował jakość pracy Konsultanta odpowiednio dob)
kwalifikacji na podstawie których Konsultant został wybrany. W razie wystąpienia
wątpliwości co do jakości pracy Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą.
W §3 ust. 7 pkt 4 Umowy Wykonawczej mowa jest o standardach i procedurachc)
obowiązujących u Zamawiającego.

Pytanie nr 25
W kontekście treści §7 ust. 11 wzoru Umowy Wykonawczej proszę o wyjaśnienie jaki cel ma żądanie
przez Zamawiającego cv dwóch konsultantów o kompetencjach nie niższych niż kompetencje
zastępowanego Konsultanta? Zwracamy uwagę, iż Zamawiający wymaga dostarczenia Konsultantów
o relatywnie wysokich kompetencjach. Ww. wymaganie oznacza, iż każdorazowo Wykonawca
powinien mieć dwóch dodatkowych konsultantów danej specjalności „dostępnych od ręki”, co jest
zasadniczo albo bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe w terminie wymaganym przez Zamawiającego
(5 dni od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego). W tej sytuacji zwracamy się z prośbą
o zmodyfikowanie ww. zapisu w taki sposób, aby wystarczające było zapewnienie jednego
konsultanta o wymaganiach tożsamych z zastępowanym, a dopiero w przypadku, gdy Konsultant ten
nie przejdzie etapu weryfikacji, aby Wykonawca zobowiązany był przedstawić kolejne cv konsultanta.
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, iż wymiana Konsultanta o której mowa w pytaniu dotyczy §3 ust. 11 wzoru
Umowy Wykonawczej, a nie paragrafu §7ust. 11. Niemniej jednak Zamawiający postanowił udzielić
odpowiedzi i informuje, iż przedmiotowy zapis ma na celu zapewnienie przeprowadzenia sprawnego
procesu wymiany Konsultantów oraz uniknięcia destabilizacji prac w poszczególnych zespołach.

Pytanie nr 26
Jak wynika z treści §3 ust. 17 wzoru Umowy Wykonawczej: „Konsultanci wykonują zadania zlecone
przez uprawnione osoby po stronie Zamawiającego w dziennym wymiarze roboczogodzin ustalonym
przez Zamawiającego”. Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza, że wymiar roboczogodzin zostanie
określony przez Zamawiającego? Ile maksymalnie godzin może on wynosić? Czy Konsultanci będą
wykonywali prace w dni wolne od pracy, a jeśli takie jest oczekiwanie Zamawiającego, to jaki jest
wymiar takich zadań (jest to niezbędne do skalkulowania ceny oferty przez Wykonawcę)? Czy w tym
zakresie Konsultanci Wykonawcy będą traktowani w sposób „tożsamy z etatowymi pracownikami
Zamawiającego”?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami paragrafu 3 ust. 17 wzoru Umowy Wykonawczej
Konsultanci wykonują zadania zlecone przez uprawnione osoby po stronie Zamawiającego w
dziennym wymiarze roboczogodzin ustalonym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zapisami
paragrafu 4 ust 17 Umowy Ramowej – Zamawiający dopuszcza możliwość pracy Konsultantów w
wymiarze większym niż 8 godzin dziennie, w tym w godzinach nocnych, oraz soboty, niedziele i w dni
ustawowo wolne od pracy. Pracownicy Zamawiającego realizujący zadania przy projekcie
standardowo rozpoczynają pracę w godzinach 8:00-9:00. Co do zasady Konsultanci będą wykonywali
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pracę w godzinach w wymiarze funkcjonowania Zamawiającego, czyli 40 godzin tygodniowo od
8.00/9.00-16.00/17.00.

Pytanie nr 27
W kontekście treści §4 ust. 3 Wzoru Umowy Ramowej zgodnie z którym: „Zamawiający ma prawo do
wstrzymania się z podpisaniem Protokołu Odbioru z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Wykonawcę zleconych prac, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie”, proszę
o wyjaśnienie jakie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania prac mogą być podstawą
odmowy podpisania protokołu odbioru w sytuacji, gdy przedmiotem Umowy Wykonawczej nie jest
wykonanie określonego rezultatu (dzieła), a wyłącznie dostarczenie Zamawiającemu Konsultantów
o określonych kompetencjach, pracujących pod nadzorem Zamawiającego. Czy należy uważać, że
jedynym powodem zakwestionowania prac może być udowodnione niewykonywanie prac przez
Konsultanta? Jeśli nie to prosimy o wskazanie jakie mogą być inne przypadki odmowy podpisania
protokołu odbioru?
Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje, że §4 ust. 3 na który powołuje się Wykonawca dotyczy Umowy Wykonawczej,
a nie Ramowej. Niemniej jednak Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi i wskazuje katalog
otwarty przesłanek, ponieważ, każdorazowo będzie on analizowany w przypadku zaistnienia
okoliczności powodujących możliwość skorzystania z uprawnień wskazanych w §8, są to m.in.:
- nieprzystąpienie przez Konsultanta do pracy,
- niewykonanie przez Konsultanta powierzonego zadania w terminie,
- wykonanie przez Konsultanta pracy niezgodnie z wytycznymi lub procedurami przekazanymi przez
Kierownika Projektu.
Odmową podpisania protokołu, oprócz wymienionego „niewykonania lub niezażytego wykonania
prac zleconych” mogą być również oczywiste omyłki pisarskie na protokole lub rozliczeniu w karcie
czasu pracy Konsultanta, błędy formalne takie jak np. nieprawidłowa liczba godzin, błędne daty,
nieprawidłowe formularze lub błędy merytoryczne wykazane w karcie czasu pracy.

Pytanie nr 28
W kontekście treści §5 ust. 10 wzoru Umowy Wykonawczej proszę o udostępnienie wszystkich
dokumentów, z którymi musi zapoznać się Konsultant Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji
Usług.
Odpowiedź:
Zgodnie z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego dokumenty mogą zostać udostępnione po
podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Pytanie nr 29
W kontekście treści §8 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy Wykonawczej proszę o wyjaśnienie, czym jest
„niewykonanie lub nienależyte wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę”? Prosimy
o precyzyjne wskazanie tych przypadków z uwagi na to, jak poważne konsekwencje dla Wykonawcy
niesie za sobą ziszczenie się tej okoliczności.
Odpowiedź:
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Zamawiający wskazuje katalog otwarty przesłanek, ponieważ, każdorazowo będzie on analizowany
w przypadku zaistnienia okoliczności powodujących możliwość skorzystania z uprawnień wskazanych
w §8, są to m.in.:
- nieprzystąpienie przez Konsultanta do pracy,
- niewykonanie przez Konsultanta powierzonego zadania w terminie,
- wykonanie przez Konsultanta pracy niezgodnie z wytycznymi lub procedurami przekazanymi przez
Kierownika Projektu.

Pytanie nr 30
Czy z treści §8 ust. 5 wzoru Umowy Wykonawczej należy wnioskować, iż przeniesienie majątkowych
praw autorskich do utworów nieodebranych należy się Zamawiającemu wyłącznie w sytuacji
uiszczenia przez niego zapłaty za pracę konsultantów, w ramach których te prace powstały? Jeśli nie,
prosimy
o wyjaśnienie, czy Zamawiający zakłada zatrzymanie wyników prac Konsultantów Wykonawcy
w przypadku odstąpienia od Umowy za darmo?
Odpowiedź:
Zgodnie z §8 ust. 3 Umowy Wykonawczej Wykonawca niezwłocznie po doręczeniu mu pisemnego
oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy powstrzyma się od
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy, dokona protokolarnej inwentaryzacji prac w toku z 
udziałem przedstawiciela Zamawiającego, według stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia, co
będzie stanowiło podstawę do ewentualnego rozliczenia usługi, o ile wykonane prace będą miały
wartość dla Zamawiającego.

Pytanie nr 31
Zgodnie z SIWZ, Rozdział XIII, w Kryterium oceny ofert są wskazane dwa różne terminy dot.
Dostępność Konsultantów – 40 oraz 45 dni. Proszę o wskazanie właściwej liczby dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z Rozdziałem XIII, pkt II w zakresie przetargu nieograniczonego
którego celem jest zawarcie Umów Ramowych – Wykonawca deklaruje termin dostępności
Konsultantów za który otrzyma punkty, wynoszący nie dłużej niż 40 dni. Termin dłuższy nie będzie
punktowany. Zgodnie z Rozdziałem XIV, pkt 3 w zakresie prowadzonych postępowań w celu zawarcia
umów wykonawczych termin dostępności Konsultantów za który Wykonawca otrzyma punkty wynosi
również 40 dni. Wykonawca w przypadku deklaracji udostępnienia Konsultanta w terminach 40-45
dni nie otrzyma punktów. W przypadku deklaracji powyżej 45 dni – oferta Wykonawcy będzie
odrzucona.

Pytanie nr 32
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, pkt. 3.4 Konsultanci zobowiązani będą do wykonywania
zadań w dziennym wymiarze godzin ustalonym przez Zamawiającego. Proszę o informację jak będzie
określany dzienny wymiar godzin i czy będzie on wskazywane na etapie postępowań o udzielenie
zamówień jednostkowych ?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie 26.
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Pytanie nr 33
Zgodnie ze wzorem Umowy Wykonawczej, Paragraf 3, pkt 4, Konsultanci zobowiązani są do
świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego lub inne wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
Z uwagi na powyższe, Zamawiający ma prawo wskazać dowolną lokalizację co może się wiązać np.
z kosztami realokacji danego Konsultanta. Proszę o doprecyzowanie zasięgu terytorialnego, gdzie
może być oddelegowany Konsultant do świadczenia pracy.
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje, że lokalizacją pracy Konsultantów będzie siedziba Zamawiającego przy ul.
Dubois 5a, w Warszawie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dodatkowo posiada biuro
w Katowicach oraz w czasie trwania umowy może wystąpić konieczność pozyskania nowej lokalizacji
dla biur CSIOZ.

Pytanie nr 34
Zgodnie ze wzorem Umowy Ramowej, Paragraf 5, pkt. 15, ppkt. 6a, wskazane jest, że na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi nazwiska oraz adresy osób, którym ujawniono Informacje
Poufne oraz ich relacje w stosunku do Odbiorcy oraz” . Proszę o doprecyzowanie jaki typ adresu
powinien zostać przekazany oraz wskazanie celowości przekazania adresu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że chodzi o adres pod którym można dokonać ewentualnej kontroli,
w przypadku ujawnienia informacji poufnych.

Pytanie nr 35
Zgodnie z zapisami Umowy Ramowej, paragraf 9, Zamawiający ma możliwość naliczenia kar
umownych m.in.:

W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 14 Wykonawcaa.
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy
złotych), za każdy dzień zwłoki.
W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 15 Wykonawcab.
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy
złotych), za każdy dzień zwłoki.

Z uwagi na fakt, że Konsultanci będą realizowali prace na sprzęcie udostępnionym przez
Zamawiającego (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do wzoru Umowy Wykonawczej) oraz, zgodnie z
zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia Zarządzanie przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie
czasowe prac realizowane będą przez Zamawiającego”   zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. kar
lub precyzyjne wskazanie przypadków, które kwalifikować się będą do naliczenia kary Wykonawcy.
W przypadku pozostawienia zapisów o ww. karach, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wysokości
kar do 20% wartości podpisanej przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej w ramach, której wystąpiła
sytuacja naliczenia kary
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary umownej o której mowa w § 9 ust. 3 i 4 Umowy
Ramowej. Ponadto Zamawiający precyzyjnie wskazał zarówno w § 9 ust. 3 jaki § 9 ust. 4 sytuacje
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w jakich będzie naliczana kara tj. w przypadku przekroczenia wskazanych terminów tj. 4 dni robocze
(§ 6 ust. 14) i 3 dni robocze (§ 6 ust.15).

Pytanie nr 36
Jak Zamawiający będzie klasyfikował osoby zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umów
cywilnoprawnych prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Czy udział takich osób
wymagał będzie uzyskiwania zgody o której mowa w § 11 umowy wykonawczej. Jeśli udział osoby
prowadzącej jednoosobową działalność stale współpracującą z Wykonawcą nie będzie wymagał
zgody o której mowa w § 11 umowy wykonawczej, Wykonawca wnosi o dodanie do § 11 umowy
następującego postanowienia: „Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową
działalność gospodarczą, która ma zostać oddelegowana do świadczenia usług jako Konsultant”.
Odpowiedź:
Zamawiający zmodyfikował postanowienia § 11 Umowy Wykonawczej. Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż nie ingeruje w sposób współpracy Wykonawcy z Konsultantami, a co za tym idzie w
formę zatrudnienia Konsultantów.
Aktualna treść załącznika 2b w załączeniu do pisma.

Pytanie nr 37
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę w § 8 ust. 1 pkt. 6 poprzez dodanie informacji, że chodzi
o wniosek złożony przez Wykonawcę o którym mowa w § 3 ust. 11, wraz z zastrzeżeniem, że dotyczy
to sytuacji w której w ramach umowy wykonawczej, Wykonawca udostępnił nie mniej niż 10
Konsultantów. Celem proponowanych zmian jest dookreślenie, że chodzi o przypadki w których
wykonawca chce jednorazowo wymienić 50% konsultantów oraz do ograniczania tego przypadku do
umów w ramach których Zamawiający zamówił większą ilość konsultantów. Propozycja
postanowienia: 6) w przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o jednorazową wymianę 50%
Konsultantów, o którym mowa w § 3 ust. 11. Powyższe nie dotyczy sytuacji w której w ramach
Umowy Wykonawca oddelegował mniej niż 10 Konsultantów.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 38
Dotyczy Wzoru Umowy o udostępnienie Sprzętu będącej Załącznikiem nr 3 do Umowy.
Zgodnie z zapisami par. 3 ust. 2 Umowy o udostępnienie Sprzętu „Wykonawca jest  zobowiązany
zapewnić właściwą ochronę Sprzętu, polegającą w szczególności na zapewnieniu zespołu środków
organizacyjnych, technicznych i prawnych stosowanych w celu zapewnienia Bezpieczeństwa
Informacji.”. Jeżeli jednoznacznym są zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie
zapewnienia środków organizacyjnych i prawnych to niejasność pojawia się w przypadku
zapewnienia środków technicznych. W rozumieniu Wykonawcy jest to zestaw środków związanych z
zapewnieniem prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu przekazanego Wykonawcy w ramach
umowy. Jednakże te działania pojawiają się w sprzeczności z zapisami par. 3 ust. 4 tejże Umowy,
które zabraniają Zamawiającemu do „[…] samodzielnego dokonywania zmian w konfiguracji i
oprogramowaniu składników Sprzętu, w tym w szczególności podejmowania jakichkolwiek działań



powodujących nieskuteczność zastosowanych środków technicznych służących zapewnienia
bezpieczeństwa zasobów teleinformatycznych.”.
Prosimy zatem o potwierdzenie, że prawidłowość realizacji umowy w zakresie zespołu środków
technicznych wskazanych w par. 3 ust. 2 Umowy o udostępnieniu Sprzętu zostanie spełniona przez
Wykonawcę jeżeli zapewni prawidłową obsługę sprzętu użyczonego przez Zamawiającego zgodnie
z konfiguracją zapewnioną przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Właściwa ochrona zostanie zapewniona jeśli personel Wykonawcy będzie przestrzegał wewnętrznych
polityk bezpieczeństwa Zamawiającego (z którymi zostanie zapoznany z chwilą rozpoczęcia
świadczenia usługi) oraz nie będzie dokonywał żadnych nieautoryzowanych zmian i operacji
w środowisku Zamawiającego.

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji
Systemów Teleinformatycznych

(-) Aneta Kulma
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