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Warszawa, 2020-03-31 

WZ.270.5.2020 
2020-06769 
 

 

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 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się ujednolicić definicję 

„Oprogramowania” i „Dokumentacji”? Jest to o tyle uzasadnione, że obecnie w  umowie ramowej 

funkcjonują dwie różne definicje, każdego z wymienionych pojęć – jedno w „słowniczku”, a drugie 

w § 6 ust. 1 Umowy Wykonawczej. Zaistniałe rozbieżności uniemożliwiają Wykonawcy rzetelne 

przeanalizowanie Umowy Ramowej oraz mogą przyczyniać się do odmiennych interpretacji umowy 

w przyszłości.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stwierdził rozbieżności we wskazanej przez Wykonawcę Umowie.  

Pytanie nr 2 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć termin, 

o którym mowa w § 4 ust. 4 Umowy Ramowej, do 4 dni roboczych od otrzymania zaproszenia do 

składania ofert. Jest to o tyle uzasadnione, że Wykonawca powinien otrzymać realną szansę na rzetelne 

zapoznanie się ze szczegółami zaproszenia i sformułowanie ewentualnych pytań, a termin 2 dni 

roboczych, nie daje Wykonawcom takiej szansy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu o którym mowa w  § 4 ust. 4 Umowy Ramowej. 

 

Pytanie nr 3 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 4 ust. 16 

Umowy Ramowej i wprowadzi możliwość pracy zdalnej? 

Odpowiedź: 
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Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza pracę zdalną. Decyzje w tej kwestii będą 

podejmowane na bieżąco przez Zamawiającego. Zamawiającemu, zależy, aby praca odbywała się 

w zespołach, dlatego też przewiduje elastyczne rozwiązania.  

Pytanie nr 4 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 5 Umowy 

Ramowej, w ten sposób, że Zamawiający będzie zobowiązany do ochrony informacji poufnych 

Wykonawcy, na zasadach ustalonych w Umowie Ramowej.  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający prowadzi postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego główną 

zasadą jest jawność (patrz. art. 8 ust. 1 ustawy Pzp), Wykonawca zaś może jedynie zastrzec informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp. 

Pytanie nr 5 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z § 6 ust. 

2 Umowy Ramowej, Wykonawca nie jest odpowiedzialny za naruszenie praw majątkowych osoby 

trzeciej, jeżeli do takiego naruszenia doszło na skutek polecenia wydanego przez Zamawiającego albo 

do naruszenia doszło na skutek modyfikacji lub opracowania Utworu, do którego Zamawiającemu miał 

przysługiwać odpowiedni tytuł prawny, a w rzeczywistości tak nie było?  

Pytanie nr 6 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie 

z postanowieniem § 6 ust. 5 Umowy Ramowej, że Wykonawca nie odpowiada za wady prawne 

Utworów, które powstały na skutek modyfikacji lub opracowania Utworu, do którego Zamawiającemu 

miał przysługiwać odpowiedni tytuł prawny, a w rzeczywistości tak nie było?  

Odpowiedź na pytanie 5 i 6: 

Zamawiający nie ma prawa wydać polecenia naruszenia praw majątkowych osoby trzeciej.  

W przypadku przekazania przez Zamawiającego Utworu do opracowania przez Wykonawcę, 

Zamawiający zapewnia, że posiada prawa do tych Utworów w zakresie ich opracowywania.  

Pytanie nr 7 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę 

umowną, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy Ramowej do poziomu 100.000 zł?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary umownej  o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy Ramowej. 

Pytanie nr 8 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę 

umowną, o której mowa w § 9 ust. 3 Umowy Ramowej do poziomu 5000 zł?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary umownej o której mowa w § 9 ust. 3 Umowy Ramowej. 
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Pytanie nr 9 

Pytanie do załącznika 2a do SIWZ – Umowa Ramowa. Czy Zamawiający zgodzi się obniżyć karę umową, 

o której mowa w § 9 ust. 4 Umowy Ramowej do poziomu 5000 zł?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kary umownej o której mowa w § 9 ust. 4 Umowy Ramowej. 

Pytanie nr 10 

Pytanie do załącznika 2b do SIWZ – Umowa Wykonawcza. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności za działania Konsultantów, podjęte na podstawie poleceń 

Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zasady odpowiedzialności zostały opisane w Umowie ramowej oraz Umowie wykonawczej. 

Pytanie nr 11 

Pytanie do załącznika 2b do SIWZ – Umowa Wykonawcza. Jak w ramach postanowienia § 8 ust. 1 pkt. 

6) i 7) Umowy Wykonawczej Zamawiający postanowi podejść do sytuacji, w której Wykonawca 

w ramach oferty częściowej przedstawi tylko 2 Konsultantów? Czy w takim wypadku wymiana jednego 

Konsultanta będzie uprawniała Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy Wykonawczej?  

Odpowiedź: 

Tak, nie mniej jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że głównym celem Zamawiającego jest realizacja 

umowy, a nie jej rozwiązanie. 

Pytanie nr 12 

Pytanie do załącznika 2b do SIWZ – Umowa Wykonawcza. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie 

z § 12 ust. 5 Umowy Wykonawczej, podmiot trzeci przeprowadzający kontrolę, będzie podmiotem 

profesjonalnym, a ponadto nie będzie podmiotem konkurencyjnym w stosunku do Wykonawcy.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma wpływu na wybór osób lub firm kontrolujących wyłonionych przez Instytucję 

Kontrolującą tj. – Instytucję Pośrednicząca, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, 

Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, instytucji audytowej w rozumieniu 

art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także innych 

podmiotów upoważnionych do dokonywania kontroli na podstawie odrębnych przepisów . 

Pytanie nr 13 

Pytanie do załącznika nr 2b do SIWZ – Umowa Wykonawcza. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić 

postanowienia § 3 ust. 9 i 10 Umowy Wykonawczej w taki sposób, że uwarunkuje termin 

przedstawienia nowego kandydata/kandydatów od „Terminu Udostępnienia Konsultanta” 

zaproponowanego w ofercie? Jest to o tyle uzasadnione, że Wykonawcy w swoich ofertach będą 

wskazywali najkrótszy, ale realny czas, w jakim są w stanie udostępnić zasoby IT. Biorąc pod uwagę 

specyfikę branży IT, wymaganie od Wykonawcy, aby w terminie 5 dni roboczych zastąpił Konsultanta, 

jest wymaganiem niemożliwym do spełnienia.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. Z dotychczasowego doświadczenia 

Zamawiającego wynika, że tak określony termin jest możliwy do realizacji.  

Pytanie nr 14 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie jaką liczbę Konsultantów w poszczególnych 

rolach Zamawiający planuje zamówić jednocześnie.  

Odpowiedź: 

Zamawiający na obecnym etapie nie jest w stanie przewidzieć ilu konsultantów jednocześnie  będzie 

potrzebował. Zgodnie z §3 ust. 1 Umowy ramowej – Zamawiający będzie udzielał zamówień 

jednostkowych, których przedmiot objęty jest Umową ramową,  w miarę istniejących potrzeb. 

Pytanie nr 15 

Dotyczy algorytmu przedstawionego w rozdziale XIV pkt 2 ppkt 4) SIWZ  

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że parametr ‘Kw  - Liczba wymian Konsultantów we 

wszystkich umowach wykonawczych podpisanych przez Wykonawcę w ramach umowy ramowej.’ 

dotyczy wymiany Konsultantów z wyłączeniem sytuacji, w której wymiana Konsultanta następuje 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o których mowa w par. 3 ust. 3 Wzoru Umowy tj. takich jak 

choroba, ustanie stosunku pracy lub innego tytułu zatrudnienia danego Konsultanta lub z powodu 

innego zdarzenia losowego, uniemożliwiającego Konsultantowi pełnienie swoich funkcji.  

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający informuje, iż parametr dotyczy wymiany wszystkich Konsultantów niezależnie od 

przyczyny wymiany. 

Pytanie nr 16 

W nawiązaniu do zapisów Wzoru Umowy Wykonawczej par. 4 ust. 1 „W terminie do 5 dnia kolejnego 

miesiąca po wykonaniu usługi Wykonawca przedstawia Protokół Odbioru wraz z wykazem 

Konsultantów świadczących usługi w poprzednim miesiącu wraz z liczbą roboczogodzin świadczenia 

usług oraz opisem świadczonych usług przez każdego z Konsultantów. Zamawiający w terminie 7 dni 

roboczych liczonych od dnia otrzymania wykazu podpisuje Protokół Odbioru z załącznikami albo zgłasza 

uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia lub 

zgłoszenia wyjaśnień, w terminie kolejnych 2 dni roboczych. Procedura jest powtarzana do czasu 

uzgodnienia wykazu przez Strony. W przypadku akceptacji Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru 

wnioskujący o rozliczenie finansowe. Wzór Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. ” prosimy 

o potwierdzenie przez Zamawiającego, że brak zgłoszenia przez Zamawiającego uwag w terminie do 7 

dni roboczych liczonych od dnia pierwszego przekazanie przez Wykonawcę  Protokołu Odbioru 

z załącznikami oznacza akceptację przez Zamawiającego ww. dokumentów i uprawnia Wykonawcę do 

podpisania Protokołu Odbioru i przekazania go do Zamawiającego celem rozliczenia finansowego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza powyższego.  
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Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści 

SIWZ: 

Rozdział XI, pkt 3 

Było: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A – piętro I, pok. 132c. Otwarcie ofert jest jawne. 

Jest:  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 11:00. Otwarcie ofert jest jawne 

i przeprowadzane będzie poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-

a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d 

 

Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmianie ulega ogłoszenie 

o zamówieniu. Zmiana dotyczy poniższego pkt ogłoszenia, którego aktualna treść brzmi:  

Pkt IV.2.7) Warunki otwarcia ofert 

Miejsce: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 11:00. Otwarcie ofert jest jawne 

i przeprowadzane będzie poprzez transmisję online w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 

Transmisja online z sesji otwarcia ofert dostępna będzie pod linkiem  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-

a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d 

 
Zatwierdzam: 
 

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji 
Systemów Teleinformatycznych 

 
(-) Aneta Kulma 

(podpis kierownika 
zamawiającego lub osoby umocowanej) 

 
 
Sporządzi ł: Napiórkowska Anna  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI3NTRiZjAtNjI3Mi00Yjg4LWJlOGUtMDU0YjJkNzE5Y2E4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22785dc741-f763-4a52-81e3-afe990f2bbc7%22%7d

