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         Katowice, dnia 03.04.2020 r. 

 
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego obejmującego w szczególności cyfrową 
platformę i aplikację mobilną, umożliwiającego dostęp do informacji o obecnym i prognozowanym 
stanie jakości powietrza oraz zagrożeniach zdrowotnych.. Znak sprawy: ZP/03/PN/BR-2/2020. 

WYJAŚNIENIA (2) TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1. W rozdziale 15. SIWZ Zamawiający sformułował Warunki udziału w postępowaniu, 
wskazując m.in. wymagania w zakresie wykształcenia i posiadania doświadczenia przez 
osoby, którymi będzie dysponował Wykonawca. 

W odniesieniu do osób wskazanych do roli: Kierownik projektu, Specjalista ds. Architektury 
Systemów Informatycznych i Specjalista ds. programowania Zamawiający oczekuje spełnienia 
warunku posiadania przez te osoby wykształcenia wyższego w zakresie IT. 

W związku z powyższym pragniemy zwrócić uwagę, iż określenie „w zakresie IT” nie jest 
precyzyjne i nie wskazuje na konkretne kierunki, które Zamawiający uzna za spełniające 
warunek.  

Ponadto chcemy podkreślić, iż kierunek wykształcenia wyższego nie jest gwarancją spełnienia 
wymogów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia w 
realizacji projektów o tym samym lub podobnym zakresie. W szczególności dotyczy to 
pełnienia roli Kierownika projektu, który ma pełnić funkcję osoby zarządzającej realizacją 
projektu. Z doświadczeń wynika, iż osoby specjalizujące się i posiadające niezbędne 
certyfikaty oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu niezwykle rzadko 
posiadają wykształcenie na kierunkach IT. 

Podobnie w przypadku pozostałych ról, tj. Architekt Systemów Informatycznych i Specjalista 
ds. programowania – w żaden sposób określenie konkretnego kierunku studiów nie wpłynie 
na doświadczenie i jakość pracy osób skierowanych do pełnienia tych ról w projekcie. 

Prosimy o zmianę zapisów SIWZ poprzez zastąpienie aktualnego wymogu posiadania przez 
wymienione osoby „wykształcenia wyższego w zakresie IT” wymogiem posiadania 
„wykształcenia wyższego”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań dotyczących wykształcenia osób, 
którymi Wykonawca będzie dysponował i które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, 
opisanych w pkt. 15.1.3.2.1 – 15.1.3..2.3 SIWZ. Zamawiający zmodyfikował Specyfikację 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz Wykaz osób, stanowiący Załącznik Nr 5 do 
SIWZ. Modyfikacja została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 
3.04.2020r. 

Pytanie 2. W rozdziale 15.1.3.2.4. SIWZ Zamawiający sformułował wymagania do dysponowania 
przez Wykonawcę minimum 1 osobą, która:  
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• posiada minimum dwuletnie doświadczenie w obsłudze oprogramowania typu GIS, 
zrealizowanego zgodnie z wytycznymi Dyrektywy INSPIRE,  

• brała udział w wykonaniu minimum dwóch prac/projektów w w/w zakresie, każda o 
wartości zamówienia nie mniejszej 50 000,00 zł brutto; 

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie na jaki zakres/projekt wskazuje Zamawiający w 
sformułowaniu „w w/w zakresie” w drugim z wymienionych podpunktów. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące wymagań dla osób, którymi dysponował 
będzie Wykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, opisanych w pkt. 
15.1.3.2.4 SIWZ. Zamawiający zmodyfikował Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) oraz Wykaz osób, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. Modyfikacja została 
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 3.04.2020 r. 

Pytanie 3. W rozdziale 15.1.3.2.5. Zamawiający sformułował wymagania do dysponowania przez 
Wykonawcę minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję testera, która:  

• posiada minimum trzyletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatem ISTQB lub 
równoważnym;  

• brała udział w realizacji dwóch projektów o w/w tematyce, o wartości zamówienia 
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każdy w roli testera systemów informatycznych. 

Prosimy o wyjaśnienie i uszczegółowienie na jaki zakres/tematykę wskazuje Zamawiający w 
sformułowaniu „o w/w tematyce” w drugim z wymienionych podpunktów. 

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował zapisy dotyczące wymagań dla osób, którymi dysponował 
będzie Wykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, opisanych w pkt. 
15.1.3.2.5 SIWZ. Zamawiający zmodyfikował Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
(SIWZ) oraz Wykaz osób, stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. Modyfikacja została 
opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 3.04.2020 r. 
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