
 

 

Warszawa, dnia 23.07.2020 r.  
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Wyjaśnienia SIWZ 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia pn.: „Kontraktowanie aktualizacji, weryfikacji oraz dostosowania dokumentów SZBI, 
wykonania przeglądów i audytu w ramach projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem Informacji – KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 Osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”; numer sprawy: 28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020, ogłoszenie  
o zamówieniu numer 2020/S 121-296469 z dnia 25-06-2020 r. 

Pytanie 16: 
W nawiązaniu do zapisu zał. nr 7 (Wzór umowy) § 13 ust. 1: 
(cyt.): "Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności określone w zakresie wskazanym w Załączniku nr 18 
do Umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy przez cały okres trwania Umowy." (koniec cyt.) 
prosimy o wyjaśnienie, czy osoby znajdujące się w poniższej sytuacji w zakresie umowy o pracę spełniają wymogi 
określone w ww. zapisie: 
• osoba mianowana do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu? 
• emeryt zatrudniony tylko w firmie Wykonawcy na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa 

o dzieło)? 
• wykładowca uczelni wyższej zatrudniony w ramach umowy o pracę jedynie w uczelni i na stałe współpracujący 

z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)? 
• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą stale współpracujące z Wykonawcą w modelu B2B? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w świetle zapisów § 13 ust. 1 Umowy, stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ osoby, wskazane 
w pytaniu, znajdujące się w poniższej sytuacji w zakresie umowy o pracę: 
• osoba mianowana do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu – spełnia wymagania, określone przez 

Zamawiającego w § 13 ust. 1 wzoru umowy, 
• emeryt zatrudniony tylko w firmie Wykonawcy na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa 

o dzieło) – nie spełnia wymagań, określonych przez Zamawiającego w § 13 ust. 1 wzoru umowy, 
• wykładowca uczelni wyższej zatrudniony w ramach umowy o pracę jedynie w uczelni i na stałe współpracujący 

z Wykonawcą na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) – nie spełnia wymagań, 
określonych przez Zamawiającego w § 13 ust. 1 wzoru umowy, 

• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą stale współpracujące z Wykonawcą w modelu B2B 
– spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego w § 13 ust. 1 wzoru umowy. 
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Pytanie 17: 
W nawiązaniu do zapisu zał. nr 7 (Wzór umowy) § 7 ust. 3: 
(cyt.): "Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany 
w prawidłowo wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę fakturze VAT, do której Wykonawca dołączy oryginał 
Końcowego protokołu odbioru, podpisanego z wynikiem pozytywnym." (koniec cyt.)  
powyższy zapis oznacza, że Wykonawca otrzyma zapłatę za swoje usługi w jednej racie, po wykonaniu wszystkich 
prac w okresie 71 tygodni - chcemy wskazać, że z punktu widzenia Wykonawcy jest to bardzo niekomfortowa 
sytuacja: przez prawie półtora roku realizuje prace, opłaca pracowników a sam nie otrzymuje zapłaty. W związku z 
tym prosimy o odpowiedź na pytanie: czy możliwe jest uzgodnienie etapowego (np. co kwartał) harmonogramu 
płatności - dostosowanego do harmonogramu prac? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że umowa zawarta w wyniku postępowania nr 28/ST/KSZBI/POPC/PN/2020 będzie 
realizowana w ramach Projektu „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 
KSZBI dla statystyki publicznej” w ramach 2 osi priorytetowej programu operacyjnego Polska cyfrowa (POPC) na lata 
2014–2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i w związku z tym współfinansowana ze środków unijnych. Zgodnie z zawartym Porozumieniem środki finansowe 
przeznaczone na realizacje zadania zostały zaplanowane na 2021 r.   
W przedmiotowym postępowaniu zaplanowano płatność wynagrodzenia po realizacji całości przedmiotu 
zamówienia z uwagi na fakt, że dopiero zrealizowanie wszystkich elementów zamówienia pozwoli na osiągnięcie 
właściwego efektu końcowego jakim jest dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji do 
wymagań niezbędnych do wdrożenia normy PN-ISO/IEC 27001 oraz poddania się procesowi certyfikacji. Należy 
podkreślić, że głównym celem, jaki Zamawiający pragnie osiągnąć przez realizację przedmiotowego zamówienia jest 
aktualizacja, weryfikacja, dostosowanie dokumentacji SZBI funkcjonującego w jssp, w tym wykonanie audytu i 
przeglądów SZBI. Zaplanowane do realizacji w ramach przetargu dwa zadania składają się wspólnie na całość 
realizowanego zamówienia i pozwalają na osiągnięcie efektu końcowego zgodnie z przyjętymi terminami, tj. nie 
później niż 71 tygodni od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje realizowania 
płatności etapowych. 

 
Przewodnicząca 

Komisji Przetargowej 
Agnieszka Jagoda  

Konsultant 
w Wydziale zamówień Publicznych GUS 
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