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Warszawa, 6 lipca 2018 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usługa zlecenia prac
programistycznych dotyczących Bazy Usług Rozwojowych” oznaczenie sprawy: 98/DRK/2018
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego,
dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poniżej treść pytań wraz z
odpowiedziami:
Pytanie 1:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę Koordynatora projektu i Analityka Biznesowego.
Rozumiem, że są to jedyne osoby wymagane do zatrudnienia na umowę o pracę ?
Odpowiedź 1:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 4 SIWZ, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie
wykonania zamówienia, tj. Koordynatora projektu i Analityka Biznesowego.
Pytanie 2:
Jeżeli Koordynator Projektu jest już zatrudniony na umowę o pracę to Wykonawca spełnia stawiany
warunek zatrudnienia ?
Pozostałe osoby:
 Zespół programistów (5 osób)
 Zespół testerów (3 osoby)
 Grafik
z którymi Wykonawca współpracuje zdalnie na podstawie umów o Dzieło (według zapotrzebowania)
nie muszą być zatrudniane na umowę o pracę ?
Odpowiedź 2:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 4 ust.9 wzoru Umowy: Zamawiający zastrzega sobie
prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przez niego lub przez podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej czynności, o których mowa w pkt. 8 ZZW.
Odpowiedź na pytanie dot. pozostałych osób (Zespół programistów (5 osób), Zespół testerów (3 osoby),
Grafik) znajduje się w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie 3:
Jeden programista ma największe doświadczenie i to on będzie głównym programistą. Czy
Zamawiający określa minimalne wykorzystanie pozostałych programistów ?
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału VI ust. 2 pkt 2) ppkt c) SIWZ, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w
tym: Zespołem programistów – przynajmniej 5 osobami posiadającymi doświadczenie zawodowe w
programowaniu systemów informatycznych w obiektowym języku programowania, tj. każda z osób
wykonywała prace programistyczne w przynajmniej 3 projektach budowy systemów informatycznych,
posiada doświadczenie programowania w PHP.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający określa minimalną liczbę godzin którą zamierza wykorzystać do końca projektu tj.
do 31 grudnia 2018?
Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, że nie określa minimalnej liczby godzin do wykorzystania. Wykorzystanie
liczby godzin zależne będzie od zapotrzebowania Zamawiającego.
Pytanie 5:
Czy tylko określa łączną liczbę godzin do wykorzystania tj. 3634 ?
Odpowiedź 5:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem Rozdziału XIV ust 4 SIWZ „szacowana przez
Zamawiającego liczba roboczogodzin to 3 634, ostateczna liczba będzie wynikała z zapotrzebowania”.
Pytanie 6:
Czy usługa serwisu w okresie 24 miesięcy po wykonaniu zamówienia (tj. po 31 grudnia 2018 r.)
obejmuje przedmiotowe godziny?
Odpowiedź 6:
Szacowana przez Zamawiającego liczba roboczogodzin wskazana w dokumentacji nie dotyczy usługi
świadczenia serwisu gwarancyjnego.
Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego zgodnie z zapisami pkt 7) ZZW.

