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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.15.2020.29 

 

Wykonawcy 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa, 
dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” – sprawa 
BA.WZP.26.15.2020 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na 
pytania zadane przez wykonawców do SIWZ: 
 
Pytanie 104:  
Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie odpowiedzi na nr 7 punkt b. 
(4_odpowiedzi_na_pytania_zestaw_2_i_zmiany_SIWZ.pdf). W odpowiedzi tej Zamawiający 
informuje, że zasoby przeznaczone do przechowywania plików zostały opisane w OPZ pkt 9. 
Jednocześnie w OPZ pkt. 9 nie ma informacji na temat zasobów dyskowych. 
 
Czy Zamawiający nie zapewnia zasobów dyskowych przeznaczonych do przechowywania danych 
Rozbudowanego Systemu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający zapewni zasoby dyskowe przeznaczone do przechowywania danych 
Rozbudowanego Systemu. 
 
Pytanie 105:  
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ – Wzór umowy pkt 14.6 Wykonawca zapewni 
udział jednego członka Personelu Wykonawcy – Menedżera ds. Produktu - w realizacji 
powierzonych mu zadań w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego przez 
5 Dni Roboczych, 8 godzin dziennie, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00-17:00 
oraz począwszy od 7 dnia od dnia przekazania do Odbioru Rozbudowy Systemu, do końca 
trwania Umowy. Zadania powierzone Menedżerowi ds. Produktu określa Załącznik nr 8A - 
Zadania Menedżera ds. Produktu, w którym Menedżerowi ds. Produktu przypisuje się m.in. 
zadanie pkt 12. obsługuje Help Desk, koordynuje obsługę zgłoszeń, dba o terminowość 
realizacji zgłoszeń oraz pkt 6. udziela pomocy w zakresie Gwarancji. 
Czy zgodnie z tymi wymagani Menedżer ds. Produktu zobowiązany jest realizować 
powierzone mu zadania w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego przez 

Warszawa, 15 maja 2020 r. 
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5 Dni Roboczych, 8 godzin dziennie, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7:00-17:00 
oraz począwszy od 7 dnia od dnia przekazania do Odbioru Rozbudowy Systemu, do końca 
trwania Umowy wraz z okresem Gwarancji? 
Proszę o odpowiedź na to pytanie, ponieważ koszt Menedżera ds. produktu Zgodnie z 
obowiązkiem świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego jest znaczny i Wykonawca MUSI 
mieć pewność jaki okres należy uwzględnić w wycenie tego zasobu. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza, że Menedżer ds. Produktu zobowiązany jest realizować zadania 
w siedzibie Zamawiającego do końca trwania Umowy tj. do zakończenia okresu Gwarancji 
i Usług Wsparcia. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że pismem znak BA.WZP.26.15.2020.17 z dnia 8 maja 
2020 r. (4_odpowiedzi_na_pytania_zestaw_2_i_zmiany_SIWZ.pdf) zmienił artykuł 14.6. 
w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór Umowy.  
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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