
 

Załącznik nr 3 do MN - Rejestr pytań i odpowiedzi 

 

 

Rejestr pytań i odpowiedzi do postępowania nr ZC/62/EITE-DS/2020 

 

Nr 
pytania 

Referencja do MN Treść Pytania Odpowiedź EITE 

1. 

Pkt 4 WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 

Podpunkt 2 a) 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu posiadali udokumentowane 
doświadczenie w budowie rozwiązań w oparciu 
o technologię Oracle i Java pracujące na bazach 
danych o wielkości min. 1TB, udokumentowane 
referencjami, związane z udostępnieniem: 
- co najmniej 5 osób o profilu młodszy lub starszy 
programista baz danych i 
- co najmniej 5 osób o profilu młodszy lub starszy 
programista Java i 
- co najmniej 3 osób o profilu Big Data 
w okresie ostatnich 3 lat  

Prośba o sprecyzowanie zakresu i ilości wymaganych 
referencji. Czy będzie akceptowalne i wystarczające 
dostarczenie trzech różnych referencji? 
Jedna związana z udostępnieniem 5 osób o profilu 
młodszy lub starszy programista baz danych, druga 
związana z udostępnieniem 5 osób o profilu młodszy 
lub starszy programista Java i trzecia związana z 
udostępnieniem co najmniej 3 osób o profilu Big Data 
w okresie 3 lat?  

Tak, przedstawienie referencji w sposób opisany przez 
Wykonawcę będzie akceptowalne i wystarczające. 
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali 
doświadczenie (nabyte w ciągu ostatnich 3 lat) w 
budowie rozwiązań w oparciu o technologię Oracle i Java 
pracujące na bazach danych o wielkości min. 1TB, które 
związane jest z udostępnieniem osób o profilach i w min. 
liczbie, wskazanych w przytoczonym punkcie Materiałów 
Negocjacyjnych. 
Zamawiający nie podaje ilości wymaganych projektów 
i referencji. 
Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie (referencje) 
związane było z udostępnieniem osób o określonych 
profilach w ramach różnych projektów, bez konieczności 
udostępniania wszystkich profili w danym projekcie.  
 
Zamawiający dodatkowo poprawia oczywistą omyłkę: 
było „(…) co najmniej 3 osób o profilu Big Data” 
jest: „(…)co najmniej 3 osób o profilu programista Big 
Data”. 

2. 
Pkt 4 WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
Podpunkt 2 b) 

Obecnie ze względu na pandemię większość naszych 
klientów pracuje zdalnie i nie bywa w biurze. Czy 
przedstawienie pisemnych referencji z podpisem 

Zamawiający dopuszcza przedstawienie pisemnych 
referencji z podpisem osoby potwierdzającej po stronie 
klienta, bez pieczątki firmowej. 



Lista referencji dotyczących powyższych wdrożeń 
powinna być dostarczona zgodnie ze wzorem 
przedstawionym w Załączniku nr 5 do MN – Arkusz 
referencji. Wymagane jest przedstawienie pisemnych 
potwierdzeń / referencji z wdrożeń spoza Grupy 
Kapitałowej ENERGA. Wykonawcy są proszeni o 
dołączenie kopii. W ramach projektów wykonanych 
w GK ENERGA wystarczające jest wskazanie osoby 
kontaktowej do potwierdzenia  

osoby potwierdzającej po stronie klienta, bez pieczątki 
firmowej będzie akceptowalne ? 

Przy czym w celu identyfikacji, z treści referencji winna 
wynikać nazwa firmy, która referencje wystawiła i na rzecz 
której zamówienie było wykonywane. Zamawiający 
informuje, że referencje mogą być podpisane podpisem 
elektronicznym.  

3. II. Przedmiot zamówienia 

Pytanie o skale: Ile osób (zasobów) planują Państwo 
zaangażować w projekty będące przedmiotem 
postępowania? Chodzi o pierwsze 6 miesięcy 
współpracy. 

2-3 profil Programista baz danych 

2-3 profil Programista Java 

4.  
Czy jest możliwe przesunięcie terminu złożenia oferty 
na 16.09? 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 

16 września 2020 r. do godz. 10:00.  

5. MN, IV, 1.2) d) 
Czy wskazanie specjalistów jest jednoznaczne z 
oczekiwaniem Zamawiającego do ich dostępności 
w dowolnym momencie realizacji umowy?  

Nie, kontraktacja specjalistów odbywać się w formie 
zapytania do podpisanej umowy ramowej.  

 

6. MN, IV, 2) a) 

Czy intencją Zamawiającego jest, aby oferent 
przedstawił referencje ze zrealizowanego minimum 
jednego projektu (zgodnym z przedmiotem 
postepowania) przez 13 osobowy zespół w 
określonym w wymaganiach składzie? Warunek może 
być niemożliwy do zrealizowania dla większości 
potencjalnych dostawców. Czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość złagodzenia wymagań wobec 
Oferentow? 

Intencją Zamawiającego nie jest wymaganie opisane 
przez Wykonawcę.   
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali 
doświadczenie (nabyte w ciągu ostatnich 3 lat) w 
budowie rozwiązań w oparciu o technologię Oracle i Java 
pracujące na bazach danych o wielkości min. 1TB, które 
związane jest z udostępnieniem osób o profilach i w 
minimalnej liczbie, wskazanych w przytoczonym punkcie 
Materiałów Negocjacyjnych. 
Zamawiający nie podaje ilości wymaganych projektów 
i referencji. 



Zamawiający dopuszcza natomiast, aby doświadczenie 
(referencje) związane było z udostępnieniem osób o 
określonych profilach w ramach różnych projektów. 

7. MN, IV, 2) a) 

Czy Zamawiający uzna warunek uczestnictwa za 
spełniony, jeśli oferent udokumentuje realizację 
projektu w technologii Java i wolumenem danych min. 
1TB, ale mniejszym składem zespołowym? 

Nie, udokumentowanie doświadczenia w sposób opisany 
przez Wykonawcę nie będzie wystarczające. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali 
doświadczenie (nabyte w ciągu ostatnich 3 lat) w budowie 
rozwiązań w oparciu o technologię Oracle i Java 
pracujące na bazach danych o wielkości min. 1TB, które 
związane jest z udostępnieniem osób o profilach i w 
minimalnej liczbie, wskazanych w Rozdziale IV. pkt 1 ppkt 
2) lit a) Materiałów Negocjacyjnych. 

Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie (referencje) 
związane było z udostępnieniem osób o określonych 
profilach w ramach różnych projektów, jednak takich, które 
dotyczyły budowy rozwiązań w oparciu o technologię 
Oracle i Java pracujące na bazach danych o wielkości 
min. 1TB. 

8. MN, IV, 2. Jaki jest zakres weryfikacji przez firmę zewnętrzną? Zamawiający nie udostępnia takich danych 

9. MN, VI 1. c) 
Czy w trakcie realizacji umowy Ofert będzie mógł 
rozszerzyć listę poddostawców? 

Zgodnie z postanowieniami §3 ust. 1 wzoru umowy 
ramowej – Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania 
Umowy osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej, 
pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 
Zleceniodawcy. 

10. MN, załącznik Nr 5 

W przypadku niektórych umów zapisy o poufności nie 
pozwalają na przedstawienie referencji przez Klienta 
Oferenta. Czy w takim przypadku Zamawiający 
uwzględni oświadczenie Oferenta? 

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma prawo 
zastrzec przekazywane w ramach postępowania treści 
i dane, np. referencje, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
oznaczając je nazwą tajemnica przedsiębiorstwa.   



11. MN, załącznik Nr 6 
Czy w przypadku blind CV konieczne jest podawanie 
imienia i nazwiska specjalisty w załączniku nr 6. 

Nie, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę blind 
CV, w Załączniku nr 6 do MN w kolumnie o nazwie 
„Numer blind CV dołączonego do oferty / Imię i Nazwisko”, 
należy wpisać numer blind CV. 

12. Wzór umowy, §2 pkt 10 
Czy Oferentowi przysługuje prawo do nie składania 
oferty w przypadku braku dostępności zasobów w 
określonym przez Zamawiającego terminie? 

W celu wyboru Wykonawcy do realizacji konkretnego 
Zamówienia, Zamawiający przeprowadzi zapytanie 
ofertowe skierowane do wszystkich Wykonawców, 
z którymi zostaną zawarte umowy. 

Wykonawca może wówczas przystąpić do zapytania 
przesyłając odpowiedź lub zrezygnować z udziału 
w zapytaniu ofertowym nie udzielając na nie odpowiedzi. 

13. Wzór umowy, §10 pkt 4 

Zgodnie z zapisami umowy ramowej Zamawiający nie 
gwarantuje przekazania zamówienia, natomiast 
oczekuje pełnej dostępności wskazanych w załączniku 
1 specjalistów. Czy na etapie realizacji umowy 
możliwa jest zmiana wskazanych specjalistów oraz 
jakie warunki należy spełnić, aby można było takiej 
zmiany dokonać? 

Zamawiający nie wymaga pełnej dostępności zasobów 
Wykonawcy wykazanych w ofercie Wykonawcy w Arkuszu 
nr 6 do MN. Zamawiający każdorazowo przez zawarciem 
Zamówienia wyśle do Wykonawców zapytanie ofertowe 
dotyczące konkretnych profilów wskazanych w umowie. 
Dopiero wówczas Zamawiający kontraktował będzie 
konkretne osoby. Zatem decyzją Wykonawcy będzie, 
jakiego specjalistę zaoferuje Zamawiającemu, pod 
warunkiem pełnienia przez niego minimalnych wymagań 
określonych w opisie profilu. 

W okresie obowiązywania Zamówienia możliwa jest 
zmiana konsultanta na warunkach i zgodnie 
z postanowieniami § 3 ust 2 wzoru umowy ramowej 
z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 wzoru umowy ramowej 

14. Realizacja umowy 
Jakie są oczekiwania Zamawiającego względem czasu 
w jakim powinien wystartować zespół realizujący 
projekt od momentu pojawienia się Zamówienia? 

Kryteria udostępnienia konsultantów będą każdorazowo 
określane w zapytaniach do umowy ramowej.  



15. Realizacja umowy 

Zamawiający wskazuje wybór maksymalnie 3 
dostawców – w jaki sposób Zamawiający planuje 
dokonywać wyboru dostawcy do realizacji konkretnego 
Zamówienia? 

Po zawarciu umów ramowych, w celu wyboru Wykonawcy 
do realizacji konkretnego Zamówienia, Zamawiający 
przeprowadzi zapytanie ofertowe skierowane do 
wszystkich Wykonawców, z którymi zostaną zawarte 
umowy. 

16. Termin składania ofert 
W związku z krótkim czasem trwania postępowania, 
czy Zamawiający może przedłużyć termin składania 
ofert do 21.09.2020? 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 

16 września 2020 r. do godz. 10:00.   

17. Termin rozpoczęcia prac 

Czy Zamawiający przewiduje obecne termin 
rozpoczęcia prac projektowych w ramach podpisanych 
umów ramowych? Czy prace te odbędą się we 
wskazanym w MN IV, 2) a) składzie? 

Przedstawienie profili w ramach oferty do postępowania 
nie jest jednoznaczne z ich zakontraktowaniem po 
podpisaniu umowy. Umowa ma charakter ramowy i 
udostępnianie konsultantów będzie odbywało się w 
ramach zapytania do podpisanej umowy. 

 

 

 


