Odpowiedzi na pytania dotyczące treści załączników do zaproszenia do szacowania
ceny na wykonanie usług wspierających Zamawiającego w zakresie prowadzenia
Projektu przez Zespół Inżyniera Projektu
06.08.2020 r.
Pytanie 1
Czy usługi wspierające mają dotyczyć wytworzenia Systemu opisane w dokumentach
objętych
szacowaniem
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/zamowieniapubliczne/zaproszenie-do-szacowania-ceny-na-wytworzenie-i-obsluge-platformycyfrowej/?
Odpowiedź na pytanie 1
Usługi wspierające mają dotyczyć wytworzenia Systemu opisane w dokumentach objętych
szacowaniem dostępnych pod wymienionym linkiem.
Pytanie 2
Jeśli tak, to w ramach opisanego postępowania na wykonanie Systemu prace mają być
prowadzone za pomocą metod zwinnych (Agile). Czy Zamawiający oddeleguje do
realizacji Prac osobę w roli Właściciela Produktu (Product Ownera), czy też ma to być rola
realizowana przez zespół świadczący usługi wspierające (rola taka nie została wskazana
w zakresie usług wspierających).
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający oddeleguje do realizacji prac osobę w roli Właściciela Produktu (Product
Ownera).
Pytanie 3.
Czy zespół realizujący usługi wspierające będzie miał wpływ na zapisy Umowy
z Wykonawcą Systemu (Kontraktu, treści Umowy i treści OPZ)? W szczególności dotyczy
to zagadnień architektonicznych, za które odpowiadać ma Architekt oraz zapisy
dotyczące metodyki prowadzenia projektu i zarządzania nim, za które ma odpowiadać
Kierownik Projektu. Pytanie jest zasadne zwłaszcza w kontekście informacji zawartej we
wstępnym
ogłoszeniu
informacji
dotyczącej
planowanego
postępowania
https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/zamowienia-publiczne/wstepne-ogloszenieinformacyjne-dotyczace-planowanego-postepowania-obejmujacego-wytworzenie-iobsluge-platformy-cyfrowej/ o planowanym terminie rozpoczęcia postępowania na
dostawę Systemu 12.08.2020.
Odpowiedź na pytanie 3
Zespół realizujący usługi Zespołu Inżyniera Projektu nie będzie miał wpływu na treść umowy
ze względu na to, że będzie ona przygotowywana równolegle z postepowaniem ma wybór
wykonawcy usługi. Jednakże w składzie zespołu przygotowującego treść umowy jest osoba
o kompetencjach architekta. Zapisy umowy będą przygotowane zgodnie z przyjętym
modelem, zasadami realizacji projektu w modelu Agile oraz najlepszymi praktykami.
Pytanie 4
Jeśli zespół realizujący usługi wspierające nie będzie miał wpływu na zapisy Umowy
z Wykonawcą, to w jaki sposób ma być egzekwowana od Wykonawcy Systemu zgodność
z opracowanymi przez dostawcę usług wspierających zasadami zarządzania projektem?
Odpowiedź na pytanie 4

Odpowiedź jak na pytanie 3. Zapisy umowy konsultowane przez architekta pracującego przy
zapisach umowy będą wymuszały być zgodne z przyjętymi normami i najlepszymi
praktykami.
Pytanie 5
W wymaganiach dotyczących kompetencji Kierownika Projektu wskazali Państwo między
innymi: „doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów IT o budżecie min. 3 mln zł
w roli Kierownika Projektu w podmiotach publicznych lub spółkach Skarbu Państwa” Czy
uznają Państwo za spełnienie w/w wymagania pełnienie roli Inżyniera Kontraktu
w analogicznym projekcie, którego zadaniem miało być wspieranie Kierownika Projektu
(zakres odpowiedzialności pokrywa się z oczekiwanym przez Państwa, przy czym osoba
pełniła rolę Kierownika Inżyniera Kontraktu, jako zewnętrzny podmiot wspierający, a nie
Kierownika Projektu w organizacji Zamawiającej)?
Odpowiedź na pytanie 5
Na potrzeby szacowania wartości zamówienia, warunek będzie spełniony.
Pytanie 6
Czy Zamawiający dysponuje/zapewni wykonawcy usług wsparcia narzędzia wspierające
zarządzanie projektem i utrzymaniem gotowego Systemu (System do
harmonogramowania, repozytorium dokumentów, system do zarządzania zadaniami,
system zgłoszeniowy, narzędzia do telekonferencji, repozytorium kodu na kody
dostarczone przez Wykonawcę Systemu, System CI, System CD, Narzędzia do
monitorowania Systemu etc.). Jeśli nie, to czy zespół wspierający ma zapewnić wraz
ze świadczonymi usługami powyższe narzędzia? Alternatywnie, czy można zamówić ich
dostawę i wdrożenie od Wykonawcy Systemu?
Odpowiedź na pytanie 6
Z pośród wymienionych w pytaniu narzędzi, Zamawiający dysponuje tylko narzędziem do
telekonferencji. Po stronie wykonawcy Systemu będzie wymaganie zapewnienia
repozytorium kodów, systemu zgłoszeniowego, systemu SI (wew). Pozostałe narzędzia
powinny być zapewnione przez Zespół Inżyniera Kontraktu.

