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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI I KADR 
 

 Warszawa, dnia 12 kwietnia 2018 r. 

 
 BAK.WZP.26.15.2018.6 

 

 
Wykonawcy       
                                                                                                                                                            

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi utrzymania, wsparcia, aktualizacji i rozwoju 
systemu Platforma Usług Elektronicznych” – sprawa nr BAK.WZP.26.15.2018. 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, Zamawiający odpowiada na poniższe pytania zadane przez Wykonawców: 
 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający zmieni kryterium oceny ofert w zakresie kwalifikacji i doświadczenia 

zespołu realizującego zamówienie (KD) w przypadku wymagań dotyczących informatyka ds. 

integracji systemów i bezpieczeństwa danych na poniższe? 

a) posiada praktyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych  

z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa danych, 

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum  

4 (słownie: cztery) miesiące brał udział w realizacji co najmniej 3 (słownie: trzech) usług,  

w których wykonywał czynności związane z integracją systemów i bezpieczeństwem 

danych służącego m.in. do elektronicznej sprawozdawczości oraz elektronicznej wymiany 

korespondencji z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego. 

Prośbę swoją motywujemy tym, iż projekty w zakresie elektronicznej wymiany 
korespondencji z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego są 
stosunkowo nowe na rynku usług publicznych i pojawiają się kolejne, które są w trakcie 
realizacji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany polegającej na skróceniu wymaganego 

okresu doświadczenia w przypadku informatyka ds. integracji systemów i bezpieczeństwa. 
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Prosimy o doprecyzowanie, czy zakres przedmiotu umowy, określony w  § 3 umowy, 

obejmuje obsługę: 

a) integracji PUE z systemem płatności elektronicznych, 

b) integracji PUE z Active Directory, 

c) współpracy PUE z HSM, 

d) współpracy PUE z bramką SMS, 

e) współpracy PUE z komponentami programistycznymi służącymi do obsługi: 

i. podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

ii. znakowania dokumentów znacznikiem czasu. 

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy w ramach „utrzymania środowiska produkcyjnego  

i testowego”, o którym jest mowa w  § 3, pkt. 4) umowy, Zamawiający oczekuje administracji 

systemem PUE wraz z infrastrukturą, systemami operacyjnymi i bazą danych oraz innymi 

komponentami tworzącymi całość rozwiązania. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, iż zakres przedmiotu umowy, określony w § 3 umowy, powinien 

obejmować obsługę: 

a) integracji PUE z systemem płatności elektronicznych, 

b) integracji PUE z Active Directory, 

c) współpracy PUE z HSM, 

d) współpracy PUE z bramką SMS, 

e) współpracy PUE z komponentami programistycznymi służącymi do obsługi: 

- podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

- znakowania dokumentów znacznikiem czasu. 

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w ramach obowiązków obejmujących „utrzymanie 
środowiska produkcyjnego i testowego”, o którym jest mowa w  § 3 pkt. 4) umowy, 
Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca na żądanie Zamawiającego administrować będzie 
również infrastrukturą, systemami operacyjnymi i bazą danych oraz innymi komponentami 
tworzącymi całość rozwiązania. 
 
Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a i art. 38 ust. 4 ustawy Pzp 
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] oraz termin składania 
ofert: 
 
1) pkt XIII.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:  

„1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 
10 000,00 PLN (polskich złotych) (słownie: dziesięć tysięcy, 00/100 groszy).” 

 
2) pkt XVIII SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w siedzibie Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w Warszawie (kod pocztowy: 01-211), ul. Giełdowa 7/9, pokój nr 01.37 
(Kancelaria Główna), w nieprzekraczalnym terminie: 
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do dnia  18/04/2018 r. do godz. 11:00 

 
2.  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
3.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, 

którą należy  opisać następująco: 
Urząd Komunikacji Elektronicznej  
ul. Giełdowa 7/9 
01-211 Warszawa 
Oferta w postępowaniu na: „Świadczenie usługi utrzymania, wsparcia, aktualizacji  
i rozwoju systemu Platforma Usług Elektronicznych” – sprawa nr: 
BAK.WZP.26.15.2018. 
Nie otwierać przed dniem:  18/04/2018 r., godz. 11:30” 
 

3) pkt XX SIWZ otrzymuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 
01-211 Warszawa, w pokoju nr 08.21 (Sala Konferencyjna).  

w dniu 18/04/2018 r. o godz. 11:30” 
 

4) pkt XXII.5.2) SIWZ oraz pkt 6)2. załącznika nr 1 do SIWZ otrzymują brzmienie:    
„Informatyka ds. integracji systemów i bezpieczeństwa danych, który spełnia następujące 

wymagania: 
a) posiada praktyczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych  

z zakresu prowadzenia audytu bezpieczeństwa danych, 

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum  

3 (słownie: trzy) miesiące brał udział w realizacji co najmniej 3 (słownie: trzech) usług, 

w których wykonywał czynności związane z integracją systemów i bezpieczeństwem 

danych służącego m.in. do elektronicznej sprawozdawczości oraz elektronicznej 

wymiany korespondencji z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz podpisu 

kwalifikowanego.” 

 
5) w § 3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), po pkt 16) wprowadza się pkt 17)  

o następującym brzmieniu:  
„17)  zakres przedmiotu umowy obejmuje również obsługę: 

a) integracji PUE z systemem płatności elektronicznych, 
b) integracji PUE z Active Directory, 

c) współpracy PUE z HSM, 

d) współpracy PUE z bramką SMS, 

e) współpracy PUE z komponentami programistycznymi służącymi do obsługi: 

- podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

- znakowania dokumentów znacznikiem czasu.” 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      4/4 
ul. Giełdowa 7/9                                                                 Piotr Kisiel, tel. 22 53 49 281, fax 22 53 49 341 
 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 dokonał 
zmiany załącznika nr 1 do SIWZ  – wzór formularza oferty. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ 
stanowi załącznik do niniejszego pisma.  
 
Uwaga! Zastosowanie przez Wykonawcę załącznika nr 1 do SIWZ w wersji przed zamianami 
nie będzie skutkować odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. 
 

Zamawiający informuje, że zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp zamieścił ogłoszenie 
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
      

     

 

Z poważaniem 

Naczelnik Wydziału 

Zamówień Publicznych 

                                                                  

 Jacek Gola 

Dokument podpisany elektronicznie 
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