
 

 

 
 
  

71.38.2018.17Warszawa, dnia 25.03.2020 r.  
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
i 2020), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców i dokonuje modyfikacji SIWZ  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci teleinformatycznej 
w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020, NSP 2021 w 
Centrum Przetwarzania Danych w GUS”; numer sprawy: 11/ST/SPIS/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 
2020/S 047-111194 z dnia 6-03-2020 r. 

Pytanie 1: 
W odniesieniu do zakresu przedmiotu Zamówienia pn.: „Rekonfiguracja ruchu między segmentami sieci 
teleinformatycznej w kontekście zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Data Center dla realizacji spisów PSR 2020, 
NSP 2021 w Centrum Przetwarzania Danych w GUS” oraz kryteriom zdolności technicznej lub zawodowej udziału 
cyt.:  „ …posiada wiedzę oraz doświadczenie na poziomie certyfikatu Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)” 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Certyfikacja CISCO CCIE jest podzielona na wiele specjalizacji m.in. Secu- rity, 
Collaboration, Data Center, Routing and Switching, Wireless oraz zgodnie z PZP oferent startujący  
w przedmiotowym postępowaniu powinien polegać na wiedzy i doświadczenia zgodnym z przedmiotem 
zamówienia. W związku z tym uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy warunek posiadania certyfikacji CISCO 
CCIE ma być z obszaru Data Center i Security czy tylko Data Center. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający określił następujące  warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizowali  
w ramach jednej umowy co najmniej jedno zamówienie, polegające na  wdrożeniu  lub rekonfiguracji systemu 
firewall na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto. 
Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować 
zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających poniższe wymagania: 

 
A. Inżynier systemowy (wdrożeniowy) w obszarze urządzeń sieciowych – 1 osoba 

a) posiada wiedzę oraz doświadczenie na poziomie certyfikatu Cisco Certified Internetwork 
Expert (CCIE) lub równoważnego*; 

b) w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie a) wykaże, że w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako inżynier systemowy 
(wdrożeniowy) w projekcie, który obejmował konfigurację lub rekonfigurację przełączników 
sieci LAN i routerów o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy zł); 

c) posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywny. 
 
 
 

B. Inżynier systemowy (wdrożeniowy) w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych – 1 
osoba  

a) posiada wiedzę oraz doświadczenie na poziomie  certyfikatu Palo Alto Networks Certified 
Network Security Engineer (PCNSE) lub równoważnego*; 
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b) w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie a) wykaże, że w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako  inżynier systemowy 
(wdrożeniowy) w projekcie, który obejmował konfigurację lub rekonfigurację systemów 
bezpieczeństwa informatycznego, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy zł); 

c) posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywny. 
 

W przypadku Inżyniera systemowego Zamawiający akceptuje posiadanie wiedzy oraz doświadczenia na poziomie 
certyfikatu CCIE Data Center. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o doprecyzowanie sformułowania cyt.: „... posiada wiedzę oraz doświadczenie na poziomie certyfikatu …”. 
Zapis: „... posiada wiedzę oraz doświadczenie na poziomie certyfikatu …” w naszej opinii jest niejednoznaczny, 
ponieważ posiadanie wiedzy „na poziomie certyfikatu” jest kryterium subiektywnym i trudnym do zweryfikowania. 
W związku z powyższym i pozostając w spójności z zapisami kryterium równoważności, gdzie jest już mowa  
o posiadaniu certyfikacji, wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „ … posiada wiedzę oraz doświadczenie 
potwierdzone certyfikatem na poziomie … „ 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt 7.1.4) SIWZ w zakresie wymagania dotyczącego posiadania wiedzy oraz 
doświadczenia na poziomie certyfikatu (…). 
Zamawiający w warunkach udziału wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 
dysponują lub będą dysponować zespołem osób zdolnych do wykonywania zamówienia i spełniających wskazane 
przez Zamawiającego wymagania. Zamawiający określił, że osoby, o których mowa w pkt 7.1 4) SIWZ, będą 
posiadały wiedzę i doświadczenie na poziomie certyfikatów wskazanych przez Zamawiającego lub równoważnych, 
nie wymagał natomiast, aby osoby te posiadały wymienione certyfikaty, tym samym Zamawiający nie dopuszcza  
zmiany zapisu, w brzmieniu określonym przez Wykonawcę. 
Zamawiający wyjaśnia, że dokładnie określił w jaki sposób będzie weryfikował posiadanie wiedzy i doświadczenia 
poprzez umieszczenie w SIWZ zapisów: 

A. Inżynier systemowy (wdrożeniowy) w obszarze urządzeń sieciowych – 1 osoba 
b) w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie a) wykaże, że w ciągu ostatnich  

3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako inżynier systemowy (wdrożeniowy)  
w projekcie, który obejmował konfigurację lub rekonfigurację przełączników sieci LAN i routerów  
o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł); 

 
B. Inżynier systemowy (wdrożeniowy) w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych – 1 osoba  

b) w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia określonego w punkcie a) wykaże, że w ciągu ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert brał udział jako  inżynier systemowy (wdrożeniowy)  
w projekcie, który obejmował konfigurację lub rekonfigurację systemów bezpieczeństwa 
informatycznego, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł); 

 
Pytanie 3: 
Czy certyfikowani inżynierowie, o których mowa oddelegowani do wykonania przedmiot zamówienia muszą 
posiadać zaświadczenie o dostępie do informacji niejawnych (jeśli tak to do jakiego poziomu) lub zaświadczenie  
o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zespół osób, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt. 4) SIWZ nie musi dysponować zaświadczeniem o dostępie do 
informacji niejawnych i zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zamawiający nie postawił 
również warunku, aby byli to certyfikowani inżynierowie. Zasady weryfikacji posiadanej wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający opisał w odpowiedzi na pytanie nr 2. 
 
Pytanie 4: 
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Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony system kontroli jakości ISO 9001 w zakresie 
projektowania i instalowania rozwiązań teleinformatycznych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał wdrożony system kontroli jakości ISO 9001 w zakresie 
projektowania i instalowania rozwiązań teleinformatycznych.  
 
Pytanie 5: 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna certyfikat „HPE Master ASE - FlexNetwork Solutions V2” jako 
równoważny do certyfikatu Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący przedmiot umowy posiadał wiedzę oraz doświadczenie na 
poziomie certyfikatu CCIE R&S - Cisco Certified Internetwork Expert Routing and Switching (CCIE Routing and 
Switching). 
Zamawiający dopuszcza wykazanie innego lub innych, równoważnych certyfikatów niż wskazane przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy instytucji certyfikującej 
oraz nazwy certyfikatu. Zamawiający uzna za równorzędne certyfikaty, które:  

a) potwierdzają posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat   wskazany przez 
Zamawiającego; 

b) zostały wydane przez instytucję certyfikacyjną niezależną od dostawców usług integracyjnych  
i aplikacyjnych. 

 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznaje certyfikat „HPE Master ASE - FlexNetwork Solutions V2” jako 
równoważny do certyfikatu Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE). 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o informację czy Zamawiający uzna certyfikat „NSE 8 Fortinet Network Security Expert” jako równoważny 
do certyfikatu Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący przedmiot umowy posiadał wiedzę oraz doświadczenie na 
poziomie certyfikatu Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE). 
Zamawiający dopuszcza wykazanie innego lub innych, równoważnych certyfikatów niż wskazane przez 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania nazwy instytucji certyfikującej 
oraz nazwy certyfikatu. Zamawiający uzna za równorzędne certyfikaty, które:  

a) potwierdzają posiadanie co najmniej tej samej wiedzy i doświadczenia co certyfikat   wskazany przez 
Zamawiającego; 

b) zostały wydane przez instytucję certyfikacyjną niezależną od dostawców usług integracyjnych i aplikacyjnych. 
Mając powyższe na uwadze Zamawiający uznaje certyfikat „NSE 8 Fortinet Network Security Expert” jako 
równoważny do certyfikatu Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE). 
 
Pytanie 7: 
Zamawiający w pkt.6 SIWZ piszę, iż "Zadanie II – zostanie zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od 
daty zawarcia Umowy".  
Biorąc pod uwagę, iż Zadania I i II startują jednocześnie tj. od daty zawarcia Umowy, jak również do rozpoczęcia 
Zadania II Wykonawcy potrzebna jest akceptacja Projektu z Zadania I, stąd na realizację Zadania II może zostać 4 
tygodnie.  
Przy tak dużych zmianach 4 tygodnie na realizację Zadania II może być niewystarczające.  
Prosimy o przedłużenie okresu realizacji Zadania II do 9 tygodni od daty zawarcia Umowy jednocześnie 
przedłużając realizację Zadania III do 12 tygodni od daty zawarcia Umowy 
Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie okresu realizacji Zadania II do 9 tygodni od daty zawarcia Umowy 
jednocześnie przedłużając realizację Zadania III do 12 tygodni od daty zawarcia Umowy. Zamawiający podtrzymuje 
zapisy pkt VI SIWZ dot. terminu realizacji zamówienia.  
Zamawiający, na podstawie doświadczenia zdobytego przy realizacji wcześniejszych umów, uważa powyższe 
terminy za realne i możliwe do realizacji. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań: 

 Zadanie I - opracowanie koncepcji realizacji prac, zakończenie realizacji w terminie max. 3 tygodnie od 
daty zawarcia Umowy, 

 Zadanie II - prace konfiguracyjne, zakończenie realizacji w terminie max. 7 tygodni od daty zawarcia 
Umowy, 

 Zadanie III - wykonanie dokumentacji powykonawczej, zakończenie realizacji w terminie max. 10 tygodni 
od daty zawarcia Umowy. 

 

 
 
Zamawiający dokonał następującej modyfikacji SIWZ: 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 14 ust. 4 było: 
4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy: 

1) w przypadku gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 
termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
3) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, 
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego 

oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 
5) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 Umowy lub zmiana zasad 

płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego w pkt 1 – 2, 
6) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 15 Umowy. 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 14 ust. 4 powinno być: 

4. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy: 
1) w przypadku gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na 

termin lub zakres realizacji przedmiotu Umowy; 
2) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
3) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, 
4) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego 

oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, 
5) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 Umowy lub zmiana zasad 

płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu Umowy określonego w pkt 1 – 2, 
6) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia 

epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, 
7) w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp. 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 14 ust. 11 dodaje się: 

11. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 6, wprowadzenie 
zmiany możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i w określonym przez 
Zamawiającego wymiarze. 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy)  – zmieniony w dniu 25-03-2020 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/
http://gus.ezamawiajacy.pl/



