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Warszawa, 4 grudnia 2017 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie i rozwój systemu
Xpertis dla Urzędu Regulacji Energetyki, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w związku z
zadanym pytaniem przesłanym do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytania
Pytanie.
W tabeli w załączniku nr 6 są kolumny: "Podstawa do dysponowania osobą" i "Wymiar etatu".
Natomiast w załączniku nr 7 z opisu pod tabelą wynika, że podstawą dysponowania osobą może
być umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inna.
1. Czy osoby, które zostaną wskazane do realizacji umowy z URE muszą być zatrudnione na etacie,
czy może też być to forma zatrudnienia w postaci umowy zlecenia?
2. Co jest wystarczającym dowodem, że wskazana osoba ma co najmniej 3-letnie doświadczenie?
Wszystkie osoby, które zamierzam wskazać mają ponad 10-letnie doświadczenie. Zastanawiam
się tylko jak to wykazać.
Odpowiedź.
Zgodnie z pkt. 4.1.3.c) SIWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
- co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na świadczeniu usług utrzymania i/lub rozwoju
oprogramowania Xpertis, każdorazowo o wartości nie mniejszej niż 90 000 zł brutto każda
(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł brutto), a każda z tych usług była, bądź jest wykonywana
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia m.in. wykazu usług
wykonanych. Wzór takiego wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Z treści tego Załącznika
wynika, iż Wykonawca ma wypełnić kolumny, które mają zawierać następujące informacje:


w rubryce „odbiorca” należy podać nazwę, dane teleadresowe odbiorcy wykonanego lub
wykonywanego zamówienia,



w rubryce „przedmiot usługi” należy podać co najmniej przedmiot zamówienia ze szczególnym
uwzględnieniem tego, iż na podstawie opisu Zamawiający będzie stwierdzał czy przedmiot
danego zamówienia odpowiada wymogom określonym w opisie dokonywania oceny
spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 4 ppkt 4.1.3c) SIWZ,



w rubryce „wartość” należy podać wartość zamówienia w PLN w kwocie brutto,



w rubryce „daty wykonania” należy podać daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji
zamówienia.

Natomiast zgodnie z pkt. 4.1.3.c1) do c3) SIWZ - Wykonawca ma wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował do wykonania niniejszego zamówienia, co najmniej następującymi osobami:
c1)
jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w roli kierownika
projektu – posiadającą doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi o wartości nie
mniej niż 80 000,00 zł brutto,
c2)
dwoma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w roli
konsultantów świadczących usługi konsultacyjne i asysty - posiadające co najmniej trzyletnie
doświadczenie we wdrażaniu systemu Xpertis lub świadczenia usług konsultacyjnych,
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c3)
trzema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w roli
programistów – z których każda posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w rozwoju systemu
Xpertis.
Powyższe informacje Wykonawca powinien wskazać w Załączniku nr 7 do SIWZ poprzez
wypełnienie następujących rubryk: „Imię i nazwisko”, „Funkcja”, „Opis doświadczenia
potwierdzający spełnienie warunków opisanych w pkt 4.1.3 c1)-c3) SIWZ”, „Wartość brutto
projektu (dotyczy kierownika projektu)”, „Podstawa dysponowania osobą” oraz „Nazwa
Zamawiającego będącego organem administracji centralnej lub publicznej”. Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeśli wyżej określone osoby spełnią określone w pkt. 4.1.3. c1) do c3) SIWZ
wymagania.
Natomiast zgodnie z § 2 ust. 5 Istotnych postanowień umowy – „Zamawiający wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) przez Wykonawcę osób realizujących przedmiot
zamówienia w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz wymaga przestrzegania w stosunku
do tych osób przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.”
Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp dokonuje zmiany w treści pkt. 13.3 SIWZ.
Jest:
„Dmax 

maksymalna liczba punktów za zapewnienie dostępu do dedykowanego
portalu do zgłaszania błędów Systemu w ofertach badanych niepodlegających
odrzuceniu = 5;”

Powinno być:
„Dmax 

maksymalna liczba punktów za zapewnienie dostępu do dedykowanego
portalu do zgłaszania błędów Systemu w ofertach badanych niepodlegających
odrzuceniu;”

Jest:
„Pmax



Powinno być:
„Pmax

maksymalna liczba punktów za zapewnienie dostępu do dedykowanego
portalu do zgłaszania błędów Systemu w ofertach badanych
niepodlegających odrzuceniu = 11;”



maksymalna liczba punktów za zapewnienie dostępu do dedykowanego
portalu do zgłaszania błędów Systemu w ofertach badanych
niepodlegających odrzuceniu;”

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Bartosz Korkozowicz
Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki

