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Warszawa, dnia 30.05.2022 r. 
 

Do wszystkich zainteresowanych 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wdrożenia narzędzia "Panel redaktora Otwartego 

Systemu Archiwizacji" w oparciu o funkcjonalne i graficzne wytyczne, na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej 

z uwzględnieniem jej rozbudowy oraz integracji z usługami zewnętrznymi. 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, iż w dniu 27.05.2022r. do Zamawiającego 

wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczono treść zapytania wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.  

Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający uzna certyfikat Professional Scrum Master I za równoważny w stosunku do wymienionych w warunkach 

udziału dla Kierownika Projektu? 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią zawartą w Rozdz.VIII pkt.2 ppkt.4).1 lit  jako certyfikat równoważny 

Zamawiający uzna certyfikat analogiczny, co do zakresu certyfikatów Prince2 Practitioner lub AgilePM Practitioner lub 

Professional Scrum Product Owner I lub poziomu wyższego co jest rozumiane jako: a) analogiczna dziedzina merytoryczna 

wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat, b) analogiczny stopień poziomu kompetencji, c) analogiczny poziom 

doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu, d) analogiczny okres i zakres szkolenia, jeśli 

uzyskanie certyfikatu uzależnione jest od odbycia szkolenia; 

Pytanie nr 2 

Z uwagi na złożoność dokumentacji i potrzebę rzetelnego przygotowania oferty zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu składania ofert. Czy Zamawiający przychyla się do wniosku i przedłuży termin składania ofert co najmniej o 4 dni 

robocze, tj. do 09.06.2022 r. 10:00? 

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy odnośnie wydłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym  

zmianie ulega treść SWZ w poniższym zakresie: 

Rozdz. XVII Termin związania ofertą 

Było: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.07.2022 r. 
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Jest:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.07.2022r. 

Rozdz. XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

Było:  

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 03.06.2022 do godziny 10.00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2022 o godzinie 10.30. 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09.06.2022 do godziny 10.00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022 o godzinie 10.30. 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi oraz zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące 

dla wszystkich Wykonawców. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania 

Wykonawcy. 

Dodatkowo zgodnie z przepisem art. 286 ust.9 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

Z poważaniem 

Kierownik 

Działu Administracji 

Centrum Archiwistyki Społecznej 

 

Michał Zadrzyński 


