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Warszawa, 2020-04-29

WZ.270.89.2020
2020-09974

Do wszystkich Wykonawców 
uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Wykonanie usługi Integracji Systemu e-PLOZ z Węzłem Krajowym na potrzeby
zapewnienia weryfikacji i identyfikacji użytkowników w systemach i rejestrach Zamawiającego za
pośrednictwem Systemu e-PLOZ., znak sprawy: WZ.270.89.2020.

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 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:
W rozdziale III pkt. 13 ust. 1) jest wymaganie, „aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby,
wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych były w okresie realizacji Umowy
zatrudnione na podstawie umowy o pracę”

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac wskazanych w ww. wymaganiu jako „czynności
administracyjno-biurowe”?
Odpowiedź:
Usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych powinny polegać na bieżącej obsłudze
administracyjnej Wykonawcy związanej z wykonywaniem umowy. Zamawiający uzna za spełniony
obowiązek zatrudnienia osób wykonujących usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych
przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w przypadku, gdy wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia własnego pracownika (jednego) lub pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę, a więc bez konieczności zatrudniania nowych pracowników.
Zamawiający nie ingeruje w sposób prowadzenia działalności oraz organizację pracy
administracyjno-biurowej Wykonawcy.

Pytanie nr 2:
W pkt. III,  Załącznika nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, jest zapis:
"1.3.3. (….) Zadanie zostanie przeprowadzone przez podmiot niezależny od Wykonawcy na jego
koszt. Przynajmniej jeden członek zespołu wskazany przez Wykonawcę musi wykazać się
posiadaniem certyfikatu poświadczającego umiejętności prowadzenia audytów i testów
bezpieczeństwa: OCSP lub CEH[1] lub CISSP[2] lub równoważne."
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Czy Zamawiający posiada katalog firm, które mogą przeprowadzić niezależny audyt bezpieczeństwa
kodu źródłowego użytego do integracji oraz testów bezpieczeństwa?

Kto odpowiada za zakontraktowanie ww. firmy i zapewnienie przeprowadzenia audytu w czasie
określonym w harmonogramie?

Czy w związku z zapisem, że audyt będzie przeprowadzony na koszt Wykonawcy oznacza to, że koszt
ten powinien być uwzględniony w ofercie?
Odpowiedź:
Zrealizowanie prac opisanych w OPZ zgodnie z harmonogramem leży po stronnie Wykonawcy. Prace
muszą zostać zrealizowane przez podmiot niezależny od Wykonawcy a podmiot ten musi spełnić
wymagania opisane w OPZ. Koszt realizacji wszystkich prac opisanych w OPZ leży po stronie
Wykonawcy i powinien być uwzględniony w  cenie oferty.

z upoważnienia Dyrektora
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia
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