Warszawa, dnia 27.05.2020 r.
Znak sprawy: A-AZ-22-114/4/20
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu
postępowania przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów
systemu BackOffice NIZP-PZH w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii
informacyjno- komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie
Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH)””
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego
postępowania:
Pytanie nr 1
Dot. IX pkt. 4 c) Ekspert ds. architektury rozwiązań informatycznych.
W opinii Wykonawcy tytuł doktora nauk technicznych nie jest w żadnym razie związany z kompetencjami
specjalisty ds. architektury rozwiązań informatycznych oraz nie potwierdza w żadnym wypadku znajomości
tych zagadnień.
Przypominamy, iż zgodnie z błędnie (data) przytoczonym przez Zamawiającego Rozporządzeniem w
dokumencie „Odpowiedzi na pytania 1”, nauki techniczno-inżynieryjne, to między innym inżynieria
środowiska, górnictwo i energetyka.
Wykonawca poddaje zatem wątpliwości, by tytuł naukowy z wymienionych dziedzin, świadczył o dobrym
rozumieniu istotnych aspektów technicznych całego przedsięwzięcia oraz był dowodem na posiadanie
wiedzy dot. architektury rozwiązań informatycznych.
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymagania jako bezzasadne?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że w celu doprecyzowania oczekiwanych kompetencji zawęża dyscypliny naukowe do:
·
automatyka, elektronika i elektrotechnika
·
informatyka techniczna i telekomunikacja
Tabela XXI 2. 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:
Osoba

podkryteria

punktacja

Kierownik projektu

Tytuł doktora w dziedzinie nauk inżynieryjnotechnicznych w jednej z poniższych dyscyplin
naukowych:
·
automatyka, elektronika i elektrotechnika

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
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·

informatyka techniczna i telekomunikacja

- wykonawca do oferty dołączy kopię uzyskanego dyplomu
poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Ekspert ds.
architektury
rozwiązań
informatycznych

Publikacje dot. modelowania procesów
biznesowych oraz architektury SOA i analizy
systemów informatycznych i zarządzania
projektami (minimum 3 publikacje) – oświadczenie

TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

wykonawcy złożone w formularzu ofertowym wraz z
odnośnikami.

Certyfikat w zakresie zarządzania projektami
PRINCE2 na poziomie Practitioner lub
równoważny

TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

- wykonawca wraz z ofertą złoży kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem imiennego dokumentu
potwierdzającego powyższe uprawnienia.

Zespół analityków
biznesowych

Przynajmniej jeden z analityków posiada co
najmniej jeden certyfikat w zakresie zarządzania
projektami PRINCE2 na poziomie Practitioner lub
równoważny

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

- wykonawca wraz z ofertą złoży kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem imiennego dokumentu
potwierdzającego powyższe uprawnienia.

Przynajmniej jeden z analityków posiada co
najmniej jeden certyfikat w zakresie analizy i
optymalizacji procesów np. Six-Sigma Green Belt
lub równoważny

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

- wykonawca wraz z ofertą złoży kopię poświadczoną za
zgodność z oryginałem imiennego dokumentu
potwierdzającego powyższe uprawnienia.

Pytanie nr 2
Dot. XXI pkt.2 ppkt 2 Kompetencje zespołu skierowanego do realizacji zamówienia – Kierownik projektu
W opinii Wykonawcy tytuł doktora nauk technicznych nie jest w żadnym razie związany z kompetencjami
Kierownika projektu oraz nie potwierdza w żadnym wypadku znajomości aspektów technicznych i
organizacyjnych związanych z projektem.
Przypominamy, iż zgodnie z błędnie (data) przytoczonym przez Zamawiającego Rozporządzeniem w
dokumencie „Odpowiedzi na pytania 1”, nauki techniczno-inżynieryjne, to między innym inżynieria
środowiska, górnictwo i energetyka.
Wykonawca poddaje zatem wątpliwości, by tytuł naukowy z wymienionych dziedzin, świadczył o
kompetencjach Kierownika projektu.
Czy wobec powyższego Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymienionego kryterium lub jego zamianę
na poczet punktów za przedstawienie Certyfikatu w zakresie zarządzania projektami PRINCE2 na poziomie
Practitioner lub równoważnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że po zawężeniu zakresu dyscyplin naukowych podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ w
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zakresie tytułu naukowego.
1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania stanowią integralną część Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. W załączeniu SIWZ po modyfikacji;
3. Zamawiający informuje, że przedłuża termin na składanie ofert do dnia 03.06.2020 r. do godz. 11:00 oraz
termin na otwarcie ofert do dnia 03.06.2020 r. do godz. 11:30.

W imieniu Zamawiającego,
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
Dyrektor
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny
(dokument podpisany elektronicznie
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