
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 8 grudnia 2020 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ II 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia pn.: „Świadczenie usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych  
z realizacją projektu „WROTA STATYSTYKI” w ramach  II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, 
Działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa”, numer sprawy: 73/ST/WS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 
230-567146 z dnia 25-11-2020 r. 

 
Pytanie 2:  
Pytanie do SIWZ ust. 14.1, pkt. 2 
Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania przetargowego, wskazać należy, że warunek Zastępowalności 
poszczególnych ekspertów mających brać udział w postępowaniu jest całkowicie nieadekwatny do prowadzonego 
postępowania.  
Zamawiający wskazuje, że maksymalną ilość punktów za warunek Kryterium jakości - Nazwa: kryterium jakościowe 
– zastępowalność kluczowego personelu przyzna, jeżeli Wykonawca będzie w trybie pilnym mógł zastąpić aż 3 
ekspertów.  
Powyższe stoi w sprzeczności z założeniami umowy, ponieważ zamawiający przeznaczył budżet w wysokości około 
306h na miesiąc realizacji umowy, czyli trochę ponad 38 dni roboczych czyli niecałe dwa etaty. Jednocześnie 
oczekuje zastępowalności aż trzech etatów, czyli więcej niż zakłada kontraktacja i więcej niż zamierza zlecać 
Wykonawcy.  
Oferent dodatkowo zwraca uwagę, iż tak sformułowane kryterium podniesie ceny ofert ze względu na konieczność 
utrzymania w gotowości jednego etatu więcej niż wynika to z kontraktacji, a to z kolei zwiększa 
prawdopodobieństwo przekroczenia budżetu, którym dysponuje Zamawiający, koniecznością powtórzenia 
postępowania, a tym samym utraty czasu na realizację kontraktu wchodzącego w skład całego projektu  
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu na możliwość zastępowania 
jedynie dwóch profili specjalistów personelu kluczowego.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji dokumentacji postępowania w zakresie Kryterium nr 2 oceny ofert 
poprzez wykreślenie podkryterium nr 3 - Zastępowalność Specjalisty ds. zarządzania zakresem projektu IT.  
 
 
Pytanie 3:  
Pytanie do SIWZ ust. 14.1, pkt. 3 
Dodatkowo w ramach Kryterium jakości - Nazwa: kryterium społeczne – zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, 
Zamawiający będzie dodatkowo punktował u Wykonawcy zatrudnienie na umowę o pracę osoby 
niepełnosprawnej.  
Sama nazwa warunku - Warunek jakości, należy interpretować że oczekiwaniem Zamawiającego było posiadanie 
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wykonawcy o wyższych umiejętnościach jakościowych. Wykonawca wskazuje, że osoby pełnosprawne potrafią 
pełnić niektóre role równie dobrze jak osoby niepełnosprawne. 
W związku z jawną dyskryminacją osób pełnosprawnych, Wykonawca wnosi o usunięcie warunku.  
Jeżeli Zamawiający pozostawia jednak Warunek jakościowy bez zmian, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim 
aspekcie i w jakiej pracy osoby niepełnosprawne świadczą usługi lepiej niż osoby pełnosprawne. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy pkt 14.1, ppkt 3) SIWZ. 
Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 14.1, ppkt 3) SIWZ  określił Kryterium nr 3 oceny ofert jako kryterium społeczne, 
polegające na zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.  
Kryterium pozacenowe ma charakter fakultatywny a nie obligatoryjny, który warunkowałby realizację przedmiotu 
zamówienia i to od dobrowolnej deklaracji Wykonawcy zależy, czy do realizacji zamówienia Wykonawcy zatrudni 
osobę z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  
Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia 
wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w 
przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zamawiający może 
zatem sprecyzować wymóg zatrudnienia osób niepełnosprawnych do wykonania zamówienia publicznego w 
postaci klauzuli społecznej i wówczas jest wymóg obligatoryjny dla Wykonawcy, może też, tak jak to mam miejsce 
w przypadku przedmiotowego postępowania, sformułować wymóg zatrudnia do realizacji zamówienia osób 
niepełnosprawnych w postaci kryterium pozacenowego i wówczas wymóg ten jest obligatoryjny dla Wykonawcy, 
tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli w złożonej ofercie Wykonawca zadeklaruje zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej. 

Celem zastosowania przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu aspektów społecznych w formie 
kryterium społecznego nie jest dyskryminacja osób pełnosprawnych lecz włączenie osób niepełnosprawnych do 
życia społecznego i zawodowego. 

 
 

 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SIWZ: 
 

SIWZ – pkt 14.1 ppkt 2)  – było: 
2) Kryterium nr 2 – „Zastępowalność kluczowego personelu” „ZP” 30% 

W kryterium nr 2 punkty zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy dotyczącej zgłoszenia 
Zamawiającemu konieczności zastąpienia osoby z Wykazu osób kluczowego personelu oraz dostarczenia 
dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań Zamawiającego dla osoby 
zastępującej, w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.  

W kryterium nr 2 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 punktów, oceniając zastępowalność w 3 
poniższych podkryteriach: 

1) Zastępowalność Koordynator zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia (Koordynator 
Zespołu Wykonawcy); 

2) Zastępowalność Sekretarza Projektu; 
3) Zastępowalność Specjalisty ds. zarządzania zakresem projektu IT. 

 

Podkryterium nr 1 - Zastępowalność Koordynatora zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia 
(Koordynator Zespołu Wykonawcy) „ZKz” – 0-10 pkt 

Za zobowiązanie się Wykonawcy do zgłoszenia Zamawiającemu obowiązku zastąpienia Koordynatora 
zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia (Koordynator Zespołu Wykonawcy) oraz dostarczenia 
dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie kwalifikacji 
i doświadczenia:  
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a) do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia – Zamawiający przyzna 10 pkt,  

b) do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 5 pkt,  

c) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 

 

Podkryterium nr 2 - Zastępowalność Sekretarza Projektu „ZSp” – 0-10 pkt 

Za zobowiązanie się Wykonawcy do zgłoszenia Zamawiającemu obowiązku zastąpienia Sekretarza 
Projektu oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań 
Zamawiającego: 

a) do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia – Zamawiający przyzna 10 pkt,  

b) do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 5 pkt,  

c) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 
 

Podkryterium nr 3 - Zastępowalność Specjalisty ds. zarządzania zakresem projektu IT „ZSz”– 0-10 pkt 

Za zobowiązanie się wykonawcy do zgłoszenia Zamawiającemu obowiązku zastąpienia Specjalista ds. 
zarządzania zakresem projektu IT oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie 
minimalnych wymagań Zamawiającego: 

a) do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia – Zamawiający przyzna10 pkt,  

b) do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 5 pkt,  

c) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 

 

UWAGA: 

1) W przypadku, gdy dzień zgłoszenia konieczności zastąpienia któregokolwiek z osób personelu 
kluczowego nie będzie dniem roboczym, Zamawiający uzna termin za dotrzymany, jeżeli w tym 
terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowości zastąpienia danej osoby, przesyłając 
informacje na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do współpracy przy realizacji 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, oraz dostarczy Zamawiającemu wymagane 
dokumenty najbliższego dnia roboczego, z zastrzeżeniem, że za dzień roboczy Zamawiający 
rozumie dni od poniedziałku do piątku. 

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę zastępującą minimalnych wymagań 
Zamawiającego w zakresie kwalifikacji i doświadczenia i muszą zawierać co najmniej 
informacje wymagane dla osoby zastępowanej. 

 

Łączna ilość punktów w Podkryterium nr 2 obliczona zostanie jako suma uzyskanych punktów  
z poszczególnych podkryteriów, według następującego wzoru: 

ZP = (ZKz + ZSp + Zsz) 

SIWZ – pkt 14.1 ppkt 2) – jest: 
2) Kryterium nr 2 – „Zastępowalność kluczowego personelu” „ZP” 30% 

W kryterium nr 2 punkty zostaną przyznane na podstawie deklaracji Wykonawcy dotyczącej zgłoszenia 
Zamawiającemu konieczności zastąpienia osoby z Wykazu osób kluczowego personelu oraz dostarczenia 
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dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań Zamawiającego dla osoby 
zastępującej, w zakresie kwalifikacji i doświadczenia.  

W kryterium nr 2 Zamawiający przyzna maksymalnie 30 punktów, oceniając zastępowalność w 2 
poniższych podkryteriach: 

1) Zastępowalność Koordynator zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia (Koordynator 
Zespołu Wykonawcy); 

2) Zastępowalność Sekretarza Projektu. 
 

Podkryterium nr 1 - Zastępowalność Koordynatora zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia 
(Koordynator Zespołu Wykonawcy) „ZKz” – 0-15 pkt 

Za zobowiązanie się Wykonawcy do zgłoszenia Zamawiającemu obowiązku zastąpienia Koordynatora 
zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia (Koordynator Zespołu Wykonawcy) oraz dostarczenia 
dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie kwalifikacji 
i doświadczenia:  

a) do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia – Zamawiający przyzna 15 pkt,  

b) do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 10 pkt,  

c) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 

 

Podkryterium nr 2 - Zastępowalność Sekretarza Projektu „ZSp” – 0-15 pkt 

Za zobowiązanie się Wykonawcy do zgłoszenia Zamawiającemu obowiązku zastąpienia Sekretarza 
Projektu oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań 
Zamawiającego: 

a) do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia – Zamawiający przyzna 15 pkt,  

b) do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 10 pkt,  

c) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia – 
Zamawiający przyzna 0 pkt. 
 

UWAGA: 

1) W przypadku, gdy dzień zgłoszenia konieczności zastąpienia któregokolwiek z osób personelu 
kluczowego nie będzie dniem roboczym, Zamawiający uzna termin za dotrzymany, jeżeli w tym 
terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowości zastąpienia danej osoby, przesyłając 
informacje na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do współpracy przy realizacji 
przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, oraz dostarczy Zamawiającemu wymagane 
dokumenty najbliższego dnia roboczego, z zastrzeżeniem, że za dzień roboczy Zamawiający 
rozumie dni od poniedziałku do piątku. 

2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez osobę zastępującą minimalnych wymagań 
Zamawiającego w zakresie kwalifikacji i doświadczenia i muszą zawierać co najmniej 
informacje wymagane dla osoby zastępowanej. 

 

Łączna ilość punktów w Podkryterium nr 2 obliczona zostanie jako suma uzyskanych punktów  
z poszczególnych podkryteriów, według następującego wzoru: 

ZP = (ZKz + ZSp) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY (FO), pkt 7, ppkt 3) – było: 

3) Podkryterium nr 3 - Zastępowalność Specjalisty ds. zarządzania zakresem projektu IT: 
Zobowiązujemy się do zgłoszenia Zamawiającemu obowiązku zastąpienia Specjalisty ds. zarządzania 
zakresem projektu IT oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie minimalnych wymagań 
Zamawiającego:  

a) do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym zaistnieje konieczność 
zastąpienia, * 

b) do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia, *  
c) po godzinnie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje konieczność zastąpienia. *  

*     niepotrzebne  skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY (FO), pkt 7, ppkt 3) – jest: 
Zapis został usunięty. 

 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 4: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów w załączniku nr 5 do SIWZ wzorze umowy poprzez wykreślenie ust. 15 w 
§ 4. Zamawiający dokonał innych zmian w § 4 wzoru umowy wynikających z dokonanej modyfikacji. 
Zmodyfikowany Załącznik nr 5 do SIWZ stanowi załącznik nr 3 do modyfikacji i wyjaśnień SIWZ II. 

 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 10 ust. 1 pkt 14)-16) - było: 

14) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w zgłoszeniu Zamawiającemu obowiązku zastąpienia osób o 
których mowa w § 4 ust. 13-15 do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym 
zaistnieje konieczność zastąpienia / do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia / po godzinie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, 

15) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
o którym mowa w § 4 ust. 16, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100), za każdą 
niezatrudnioną osobę,  

16) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów stwierdzających zatrudnienie 1 osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, o której mowa w § 4 ust. 16, w terminach, o których mowa w § 4 ust. 21, w 
wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 10 ust. 1 pkt 14)-16) - jest: 

14) za każdy stwierdzony przypadek opóźnienia w zgłoszeniu Zamawiającemu obowiązku zastąpienia osób o 
których mowa w § 4 ust. 13-14 do godziny 10:00 rano następnego dnia roboczego po dniu, w którym 
zaistnieje konieczność zastąpienia / do godziny 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia / po godzinie 10:00 rano drugiego dnia po dniu, w którym zaistnieje 
konieczność zastąpienia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% tego wynagrodzenia, 

15) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu 1 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 
o którym mowa w § 4 ust. 15, w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset zł 00/100), za każdą 
niezatrudnioną osobę,  

16) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów stwierdzających zatrudnienie 1 osoby z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, o której mowa w § 4 ust. 15, w terminach, o których mowa w § 4 ust. 20, w 
wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto zł 00/100), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 15 ust. 2 pkt 11) - było: 
11) Jeżeli Wykonawca po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy nie dokonał zatrudnienia 

zadeklarowanej osoby niepełnosprawnej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 24. 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 15 ust. 2 pkt 11) - jest: 
11) Jeżeli Wykonawca po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy nie dokonał zatrudnienia 

zadeklarowanej osoby niepełnosprawnej, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
sytuacji, o której mowa w § 4 ust. 23. 

 
 
 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 16 ust. 1 było: 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 5% wynagrodzenia określonego 
w § 4 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie ……………………….. 

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy – § 16 ust. 1 jest: 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynoszące 5% wynagrodzenia określonego 
w § 7 ust. 1, w kwocie ………………………… w formie ……………………….. 

 
 

Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SIWZ oraz  
1) SIWZ zmieniona w dniu 8-12-2020 r. 
2) Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY (FO) zmieniony w dniu 8-12-2020 r., 
3) Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy zmieniony w dniu 8-12-2020 r., 
zostały zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 
 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny GUS 
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