
 

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. 
Materiały negocjacyjne 
 – tytuł postępowania 

Czy Zamawiający może udostępnić materiały, które 
umożliwią określić poziom złożoności systemu SIP 
w tym informacje dotyczące sposobu integracji 
z pozostałymi systemami? 

Szczegółowy zakres prac będzie określany na etapie 
składania zapytań do umów ramowych. 

2. 
Materiały negocjacyjne 
 – tytuł postępowania 

Czy Zamawiający posiada i może udostępnić opis 
podejścia do migracji? 

Szczegółowy zakres prac będzie określany na etapie 
składania zapytań do umów ramowych. 

3. 
Załącznik nr 1  
- Opis przedmiotu zamówienia 

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
znajdują się jedynie wymagane kompetencje dla 
poszczególnych profili specjalistów. Czy istnieje 
dokumentacja techniczna i funkcjonalna obecnie 
wdrożonych funkcjonalności dla systemu SIP? Czy 
istnieje opis podejścia dla przeprowadzenia migracji 
do SIP?  Czy Zamawiający może dołączyć dokumenty, 
które umożliwią określić poziom złożoności systemu 
SIP w tym informacje dotyczące sposobu integracji z 
pozostałymi systemami. 

Szczegółowy zakres prac będzie określany na etapie 
składania zapytań do umów ramowych. 

4. 
Załącznik nr 4 do Umowy 
 – Umowa powierzenia  
przetwarzania danych osobowych 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
jakiegoś ograniczenia limitu odpowiedzialności 
w odniesieniu do paragrafu 5 pkt. 5? 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 



5. 
Załącznik nr 6  
– Kompetencje dedykowanego personelu 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby załączone CV 
były w języku angielskim ? 

Zamawiający dopuszcza, aby załączone CV były złożone  
w języku angielskim. 

6. Termin złożenia oferty 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu 
złożenia oferty? 

Termin składania ofert został zmieniony na dzień 
16 września 2020 r. godz. 10:00 

7. 
Umowa powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, § 2, pkt 5 

Czy wymagane jest podpisanie umowy 
podpowierzenia danych osobowych w przypadku 
konsultantów współpracujących z Wykonawcą na 
podstawie umowie B2B ? 

Zgodnie z treścią wzoru Umowy ramowej umowa 
powierzenia przetwarzania danych osobowych zostanie 
zawarta przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Natomiast zgodnie z §9 ust 2 ww. umowy ramowej – 
Strony, ich pracownicy oraz wszystkie osoby związane 
w jakikolwiek sposób z wykonywaniem Umowy 
zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich 
informacji uzyskanych w związku z dostępem do zbiorów 
danych osobowych drugiej Strony (w tym sposobu 
zabezpieczenia danych osobowych). 
Zatem odpowiedzialność za dochowanie ww. 
zobowiązania i działanie zgodnie z postanowieniami 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
w przypadku opisanym przez Wykonawcę, leży po jego 
stronie. 

8 Pkt 2, ppkt 6 

Rozumiemy, ze wymaganie dotyczące przedstawienia 
blind CV ma na celu sprawdzenie posiadanych przez 
nas kompetencji? Nie jest oczekiwaniem 
zamawiającego przedstawienie osób dostępnych 
w tym momencie do rozpoczęcia pracy na projekcie? 

Tak, przedstawienie Arkusza  
Kompetencji Dedykowanych Zasobów wraz z CV lub 
„blind CV” dla zasobów w nim wskazanych, ma na celu 
weryfikację i ocenę posiadanych kompetencji 
Wykonawców. 
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 zawartej umowy ramowej. 

 


