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Rzeszów, 2018-04-20
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

WYJAŚNIENIE DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa pełnienia funkcji
Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2
(PSeAP-2).”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Województwo Podkarpackie
w Rzeszowie jako Zamawiający informuje, iż złożone zostało pisemne zapytanie do treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ
Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w
rozdz. V ust. 5 lit. b5) poprzez zmianę wymagań dla członków Zespołu Realizującego
określonych w:
b5) Specjalista ds. finansowych — jedna osoba spełniająca warunki:
(b) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy na
stanowisku, którym obsługiwała system finansowo-księgowy dla co najmniej 50 osób.” na:
(b) posiada minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe rozumiane, jako staż pracy na
stanowisku, na którym nadzorowała obsługę systemu finansowo-księgowego lub pełniła w
nim rolę administratora systemu (gospodarza systemu) odpowiedzialnego za konfigurację
systemu do funkcjonowania lub samodzielnie prowadziła w nim ewidencję księgową, przy
czym system finansowo-księgowy obejmuje wszystkie podsystemy, które są zintegrowane
z modułem służącym do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz system finansowoksięgowym użytkowany był przez minimum 20 pracowników.
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosownych modyfikacji SIWZ.
Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w postepowaniu określone w rozdz.
V ust. 5 lit. b5) poprzez zmianę wymagań dla członków Zespołu Realizującego określonych
w:
„b5) Specjalista ds. finansowych — jedna osoba spełniająca warunki:
(c) doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji ekonomiczno-finansowej,
wynikające
z pełnienia funkcji specjalisty ds. finansowych przy realizacji co najmniej jednego projektu
teleinformatycznego, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert; przy czym wartość projektu musi wynosić, co najmniej 2 mln PLN brutto dla
projektów współfinansowanych ze środków publicznych.” na:

(c) wykreślenie powyższego
oraz wprowadzenie:
„b6) Specjalista ds. rozliczeń projektu — jedna osoba spełniająca warunki doświadczenie
w
zakresie
przygotowania
dokumentacji
ekonomiczno-finansowej,
wynikające
z pełnienia funkcji specjalisty ds. finansowych przy realizacji co najmniej jednego projektu,
zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert; przy czym
wartość projektu musi wynosić, co najmniej 2 mln PLN brutto dla projektów
współfinansowanych ze środków publicznych.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosownych modyfikacji SIWZ.
Pytanie
Czy Zamawiający zmieni warunki udziału w postępowaniu określone
w rozdz. V ust. 2 lit. b4.:
„b4) Drugi Ekspert IT
(d) W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2
projektach dotyczących projektowania rozwiązań IT oraz wyboru systemów informatycznych
w ramach, których był odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji testów i przeprowadzania
testów akceptacyjnych.”
na
(d) W ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert brał udział w co najmniej 2
projektach dotyczących projektowania rozwiązań IT oraz wyboru systemów informatycznych
w ramach, których był odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji testów i przeprowadzania
testów akceptacyjnych lub posiada doświadczenie związane z audytem zewnętrznym w 2
projektach informatycznych w odniesieniu do analogicznych działań (w roli audytora lub
asystenta audytora).
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie
Czy Zamawiający zmieni warunki udziału w postępowaniu określone
w rozdz. V ust. 2 lit. b4., b4, b5, poprzez zmianę zapisu z: „- jedna osoba spełniająca
warunki:”
na
„- co najmniej jedna osoba spełniająca łącznie następujące warunki:”
Odpowiedź:
Zamawiający dokona stosownych modyfikacji SIWZ.
Pytanie
W Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający definiuje zakres usług
Inżyniera Kontraktu:
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usług polegających
w szczególności na:
1. Nadzorem nad realizacją
i wdrożeniem projektu
…

2) weryfikację i kontrolę budżetu projektu
3) weryfikację dokumentacji finansowej projektu
a) Czy w ramach Umowy, w kontekście powyższych punktów, Zamawiający oczekuje
prowadzenia dokumentacji finansowej projektu Beneficjenta?
Jeśli tak, to na jakich zasadach współpracy, i jaki dokładnie zakres leży po stronie IK ?
Jeśli nie, to o jakiej dokumentacji finansowej mówi Zamawiający i jaki sposób weryfikacji ma
na myśli?
b) W zakresie kontroli budżetu – ponieważ Zamawiający wielokrotnie powołuje się na
Studium Wykonalności – proszę o udostępnienie Studium Wykonalności na potrzeby
prawidłowej kalkulacji kosztów w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź:
Ad a) Zamawiający oczekuje opracowania niezbędnej do realizacji Projektu dokumentacji
finansowej zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w tym w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020.
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wytyczne-iż
Ad b) Studium wykonalności projektu PSeAP-2 umieszczone zostało pod adresem
https://podkarpackie.pl/index.php/si/projekty-w-realizacji/pseap-2

Pytanie
Za każdym razem kiedy Zamawiający mówi o „udziale w spotkaniach” – czy Zamawiający
wymaga stawiennictwa osobistego przedstawiciela IK czy zezwoli na zastosowanie
elektronicznych
form
komunikacji
[np.
telefon,
mail,
telekonferencja]
?
Stawiennictwo osobiste wymagać będzie skalkulowania dodatkowych kosztów przejazdu i
noclegów, a elektroniczne środki przekazu zapewnią równie sprawną wymianę informacji i
współpracę co spotkanie osobiste.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie
„III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
9. Kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, Inżynier
Kontraktu zobowiązany będzie do:
1) bieżącego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu
2) dokonywanie przeglądów dokumentacji projektowej zgodnie z przyjętą metodyką;
3) prowadzenia i przechowywania dokumentacji projektowej w postaci elektronicznej na
wyodrębnionym na cele projektu zasobie dyskowym - Inżynier Kontraktu umożliwi stały
zdalny dostęp Zamawiającemu do zasobu. Wszystkie dokumenty umieszczone w zasobie
muszą być uporządkowane chronologicznie i wersjonowane;
4) przekazania całości dokumentacji
w formie papierowej i elektronicznej Zamawiającemu.”
a) Czy Zamawiający zezwoli na wykorzystanie komercyjnych wersji dysków publicznych
[typu: GoogleDrive, Onedrive, Dropbox] ?
b) Czy Zamawiający wymaga aby system chmury/dysku wersjonował dokumenty
automatycznie czy możliwe jest zastosowanie ręcznego sposoby wersjonowania?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie
Czy Zamawiający zamierza powołać przedstawiciela IK do komisji przetargowej?
Jeśli tak, to czy wymagał będzie stawiennictwa osobistego w siedzibie Zamawiającego na
każde wezwanie/posiedzenie komisji przetargowej, czy zezwoli na telekonferencje lub inne
formy komunikacji elektronicznej [telefon, mail, itp.] ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ.
Pytanie
„3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wsparcia Zamawiającego we wszystkich
obszarach związanych z realizacją Projektu oraz do zapewnienia spójnej metodyki pracy tak
by w efekcie uzyskać lepsze zarządzanie Projektem, efektywniejsze reagowanie na
występujące zmiany i zagrożenia, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy podmiotami
realizującymi Projekt a wykonawcami umów.”
a) Czy Zamawiający jest w stanie wskazać przykładowe obszary i czynności z nimi związane
zamiast używać terminu „wszystkie obszary związane z realizacją Projektu”?
b) Czy za „obszar związany z realizacją Projektu” i wsparcie, Zamawiający uzna np.:
• przekazanie ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zamieszczenie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Bazie konkurencyjności;
• sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej;
• sporządzanie protokołów postępowań przetargowych;
• przygotowanie kserokopii dokumentacji przetargowej do kontroli UZP?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona modyfikacji SIWZ.

