Warszawa, dnia 28 maja 2020 r.
Strona WWW

WYJAŚNIENIA nr 2 ZMIANY nr 4 SIWZ
dot. COI-ZAK.262.13.2020
Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na świadczenie
usługi testów bezpieczeństwa w okresie 18 miesięcy – COI-ZAK.262.13.2020, na podstawie art. 38
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia poniżej treść pytania Wykonawcy wraz
z udzieloną odpowiedzią oraz zmienia treść SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje
sprostowania odpowiedzi na pytanie 26, udzielonej Wykonawcom pismem Wyjaśnienia nr 2 i zmiany
nr 1 SIWZ w dniu 19.05.2020 r.

Pytanie nr 26 (wyjaśnienia z dnia 19.05.2020 r.)
W części A Przedmiot Usługi, w ust. 2.10 Zamawiający wskazał ilość roboczodni, które zostaną
skonsumowane w ramach umowy – na przykład dla części 1 jest to 25 dni. Ponieważ Zamawiający
określa w SIWZ skład i liczebność zespołów przewidzianych dla realizacji zamówienia (odpowiednio dla
części 1 są to dwie osoby, o odpowiednich kwalifikacjach), prosimy o odpowiedź, czy zapis ust. 2.10
OPZ w zakresie wskazanych osobodni oznacza:
- liczbę osobodni dla wymaganego zespołu łącznie (co da 2 razy po 25 osobodni), czy
- łączną liczbę osobodni na którą składa się praca poszczególnych członków zespołu (a więc np. dwa
razy po 12,5 osobodnia pojedynczego członka zespołu)?
Innymi słowy czy określenie roboczodzień dotyczy pracy całego zespołu wykonawcy, czy pojedynczego
członka zespołu.
Odpowiedź:
Zapis w ust. 2.10 OPZ w zakresie wskazanych roboczodni dla poszczególnych części przedmiotu usługi,
dotyczy prac całego zespołu wykonawcy, z zastrzeżeniem, że na łączną liczbę roboczodni wskazaną
w ust. 2.10 OPZ składa się praca poszczególnych członków danego zespołu

Pytanie nr 27
Odpowiadając na pytanie numer 21 wskazaliście Państwo na odpowiedź udzieloną na pytanie 8.
Pragniemy zwrócić uwagę, że pytanie 8 dotyczyło terminu realizacji a nie o pracochłonności. Pytanie
21 dotyczyło natomiast pracochłonności, co jest zupełnie innym parametrem – w zadanym terminie
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praca może zostać zrealizowana z różną pracochłonnością, np. w okresie 2 dni może pracować 1 osoba
(co daje wynikowo pracochłonność 2 roboczodni) lub 3 osoby (co daje pracochłonność 6 osobodni).
W naszej ocenie w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytanie 21.
W związku z tym ponawiamy to pytanie:
1. W jaki sposób będzie określana pracochłonność prac w ramach zlecanego zamówienia
(ilość MD, czyli roboczodni)?
Odpowiedź:
Zamawiający zwraca uwagę na Załącznik nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy „Wzór Zamówienia”
oraz na zmodyfikowany pkt. 2.7. w Opisie Przedmiotu zamówienia. Zgodnie ze zmodyfikowanym pkt.
2.7. Opisu przedmiotu zamówienia Roboczodzień oznacza dzień pracy jednego członka zespołu
audytowego wynoszący 8 godzin, natomiast w poz. 5. Załącznika nr 3 do Istotnych Postanowień
Umowy „Wzór zamówienia” Zamawiający będzie określał liczbę roboczodni.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w poniższym zakresie:
1. Zamawiający

zmienia

treść

Rozdziału

II

SIWZ

–

Opis

przedmiotu

zamówienia

w zakresie Punktu A Przedmiot usługi, ppkt. 2.7 nadając mu następujące brzmienie:
„2.7. Roboczodzień oznacza dzień pracy jednego członka zespołu audytowego wynoszący
8 godzin”.
2. Zamawiający zmienia §5 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy, który otrzymuje następujące
brzmienie:
„Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy nie przekroczy …
zł brutto (słownie: … zł) (obliczone jako iloczyn stawki … zł brutto za 1 roboczodzień oraz
maksymalnej liczby roboczodni wskazanej w pkt 2.10 roz. A OPZ), w tym netto (słownie: …),
VAT (słownie: …), przy czym roboczodzień należy traktować jako jednostkę rozliczeniową dla
prac wykonywanych przez jednego członka zespołu audytowego, uwzględniającą wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy”.
3. Zamawiający zmienia poz. 8 Załącznika nr 3 do Istotnych Postanowień Umowy – Wzór
Zamówienia, w ten sposób, że usuwa z tej poz. następujący opis: „Produkt zgodny z Umową
zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie … Dni Roboczych od otrzymania Zamówienia
zgodnie z §3 ust. 2 Umowy”.
4. Zamawiający zmienia §14 Istotnych Postanowień Umowy w ten sposób, że po §14 ust. 2 dodaje
§14 ust. 3 w brzmieniu:
„W przypadku wykonania przez Wykonawcę, w terminie określonym w §3 ust. 1 Umowy, Usług
na kwotę niższą niż wskazana w §5 ust. 1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
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przedłużenia terminu obowiązywania Umowy, maksymalnie o 6 miesięcy, poprzez zawarcie
stosowanego aneksu do Umowy”.
Ponadto, Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny
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