
 

 
Nr postępowania: BZP.242.8.2019.JS                                   Wrocław, dnia 05 sierpnia 2019 r. 
 

 

Dotyczy: Postępowania nr BZP.242.8.2019.JS prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: „Audyt bezpieczeństwa i oprogramowania. 
– w ramach projektu POPC-POPC.02.03.01-00-0004/17”. 
 

 
INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 

 
Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ, i udziela na nie odpowiedzi  
w trybie art. 38 ust. 1 i 2 oraz  zmienia treść SIWZ  w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Pytanie 1  
Prosimy o przedstawienie procedury Zleceń przeprowadzenia audytu, w szczególności  
w jaki sposób uzgadniana oraz rozliczana będzie czasochłonność poszczególnych prac.  
 
Odpowiedź 1 
Uzgadnianie oraz rozliczanie czasochłonności poszczególnych prac opisane zostało  
w zmienionym załączniku nr 8 do SIWZ (OPZ) pkt 2.  
Termin oraz sposób realizacji usługi audytowej (w siedzibie Zamawiającego/zdalnie przez 
internet) ustalony zostanie z Wykonawcą zgodnie z zapotrzebowaniem.  
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zmienia następujące zapisy:  
 

1) w SIWZ rozdz. XIII Opis Kryteriów, pkt 1 ppkt. 3 (SIWZ) 
 
Jest: 
Liczba dniówek dostępnych w I  i II Etapie (L) –waga 20%  

 
Powinno być: 
 Liczba dniówek świadczenia usług doradczych wykonywanych w siedzibie 

 Zamawiającego – waga 20%  

 
- w pkt 3 
 
Jest: 
3. Wartość punktowa L w kryterium 3 liczba dniówek dostępnych w I i II Etapie, 

określona będzie w sposób następujący: 
    Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 20 pkt. 
     
    W kryterium tym punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą: 

l.p. Etapy Ilość dniówek Punktacja 

1 Etap 1 
50 0 

od 51 do 79 5 
80 i więcej 10 

2 Etap 2 

15 0 
od 16 do 24 5 

25 i więcej 10 

 
 
 

 
 
 



 

3.1  Liczbę dniówek określoną w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), 
 Wykonawca podaje w pełnych dniach. 

 
3.2  Minimalna liczba dniówek dla Etapu 1 wynosi 50 dni a dla Etapu 2 wynosi 15 

 dni, przy czym: 

 a) jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu oferty liczbę dniówek mniejszą niż 50 
dni dla Etapu 1 lub mniejszą niż 15 dni dla Etapu 2, jego    oferta zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako nieodpowiadająca 
treści SIWZ, 

 
 b) jeżeli Wykonawca poda liczbę dniówek większą niż 80 dni dla Etapu 1 lub 

większą niż  15 dni dla     Etapu 2, do porównania i oceny ofert    Zamawiający 
przyjmie 80 dni  dla Etapu 1 lub 15 dni dla Etapu 2, natomiast  Wykonawca 
zobowiązany jest do  realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze  złożoną 
ofertą.     

 
Powinno być: 
3. Wartość punktowa (L) w kryterium 3 liczba dniówek świadczenia usług doradczych 

wykonywanych w siedzibie Zamawiającego, określona będzie w sposób następujący: 
    Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 20 pkt. 
     
    W kryterium tym punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą: 

1. Ilość dniówek 20 do 39 40 do 79 80 i więcej 
2. ilość punktów 0 10 20 

 
1)  Liczbę dniówek świadczenia usług doradczych  wykonywanych w siedzibie 

Zamawiającego Wykonawca określa w pełnych dniach w Formularzu oferty, tj. 
Załączniku nr 1 do SIWZ.  
 

2)  Minimalna liczba dniówek świadczenia usług doradczych wykonywanych w siedzibie 
Zamawiającego wynosi 20 dniówek, przy czym: 

 
a)  Jeżeli Wykonawca wskaże w Formularzu oferty liczbę dniówek wykonywanych w 

siedzibie Zamawiającego mniejszą niż 20 dni lub nie wskaże w ogóle tej ilości, 
jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako 
nieodpowiadająca treści SIWZ; 

b)  Maksymalnie punktowana liczba dniówek wynosi 80 dni. 

c) jeżeli Wykonawca poda liczbę dniówek większą niż 80 Zamawiający przyjmie do 

porównania i oceny ofert 80, a  Wykonawca zobowiązany będzie do  realizacji 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze  złożoną ofertą.     

 
2)   w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularz oferty) – Tabela 

 w wierszu I Tabeli jest: 

 
w wierszu I Tabeli powinno być: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I 

Liczba dniówek dostępnych w I Etapie  

Liczba dniówek dostępnych w II Etapie  

 
I Liczba dniówek świadczenia usług doradczych 

wykonywanych  w siedzibie Zamawiającego  
…………………………………………… 

(w pełnych dniach) 



 

 
3) w załączniku nr 8 do SIWZ (OPZ) pkt 2 

Jest: 
2. Zakres prac audytowych obejmować będzie: 

1) Etap 1: 
a. Usługa doradcza na etapie analizy przedwdrożeniowej realizowana zgodnie z 

opisanym poniżej zakresem prac zostanie zrealizowana do 15 dni roboczych 

od rozpoczęcia realizacji umowy (nie wcześniej niż od 01.09.2019r). 

b. Usługi doradcze realizowane w formie ad-hoc od rozpoczęcia realizacji umowy, 

lecz nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2020. Usługi będą realizowane w formie 

przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

usług doradczych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w wymiarze dniówek 

min. 50 zgodnie ze złożoną ofertą. 

c. Doraźne usługi audytowe realizowane podczas odbiorów poszczególnych 

etapów zgodnie z harmonogramem. Usługi audytowe będą zlecane w terminie 

do 30.08.2020r. od dnia zawarcia Umowy na podstawie pisemnych Zleceń 

przeprowadzenia audytu. 

 
2) Etap 2: 

a. Usługa audytu końcowego zrealizowana we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2020 Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania czynności audytowych w siedzibie Uczelni w dni robocze 

w godzinach 8:00 – 15:00 lub oraz z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet 

(np. z siedziby Wykonawcy). 

b. Usługi audytowe realizowane w formie ad-hoc od podpisania umowy, lecz nie 

dłużej niż do dnia 30 sierpnia 2020. Usługi będą realizowane w formie 

przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

usług audytowych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w następującym 

wymiarze dostępnych dniówek min. 15 zgodnie ze złożoną ofertą. 

 

Powinno być: 
1) Etap 1: 
a) Usługa doradcza na etapie analizy przedwdrożeniowej realizowana zgodnie 

z opisanym poniżej zakresem prac zostanie zrealizowana do 20 dni roboczych od 

rozpoczęcia realizacji umowy (nie wcześniej niż od 01.09.2019r.), 

b) Usługi doradcze realizowane w formie ad-hoc od rozpoczęcia realizacji umowy do 

dnia 30 kwietnia 2020 r. Usługi będą realizowane w formie przeprowadzania 

bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usług 

doradczych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w wymiarze 120 dniówek, z 

czego min. 20 wykonywanych będzie w siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług doradczych w dni robocze  

w godzinach 7:30 – 15:30.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Przez dniówkę Zamawiający rozumie jeden, ośmiogodzinny dzień pracy 

Wykonawcy w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W przypadku dniówek 

wykonywanych w siedzibie Zamawiającego (zgodnie z ilością wskazaną w ofercie) 

za rozpoczęcie dniówki Zamawiający rozumie czas od przybycia Wykonawcy do 

siedziby Zamawiającego  

 
2) Etap 2: 
a)  Doraźne usługi audytowe realizowane podczas odbiorów poszczególnych etapów 

zgodnie z harmonogramem z Załącznika nr 1. Usługi audytowe będą zlecane w 

terminie do 30 kwietnia 2020 r., od dnia zawarcia Umowy na podstawie 

pisemnych Zleceń przeprowadzenia audytu 

b)  Usługa audytu końcowego zrealizowana we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2020 r. Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania czynności audytowych w siedzibie Zamawiającego w dni 

robocze w godzinach 7:30 – 15:30 lub/oraz z dowolnego miejsca poprzez sieć 

Internet (np. z siedziby Wykonawcy). 

 
4)  w załączniku nr 9 do SIWZ (Wzór umowy) § 3  
 
Jest: 

1. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną zrealizowane w kolejnych etapach i 

terminach: 

a. Usługi doradcze powinny być realizowane w następującym formacie: 

i. Usługa doradcza na etapie analizy przedwdrożeniowej realizowana zgodnie 

z opisanym poniżej zakresem prac zostanie zrealizowana do 15 dni roboczych od 

rozpoczęcia realizacji umowy (nie wcześniej niż od 01.09.2019r). 

ii. Usługi doradcze realizowane w formie ad-hoc od rozpoczęcia realizacji umowy do 

dnia 30 kwietnia 2020. Usługi będą realizowane w formie przeprowadzania 

bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usług doradczych 

a Wykonawcą rozwiązań docelowych w następującym wymiarze dostępnych 

dniówek ……….zgodnie ze złożoną ofertą. 

iii. Doraźne usługi audytowe realizowane podczas odbiorów poszczególnych etapów 

zgodnie z harmonogramem. Usługi audytowe będą zlecane w terminie do 

30.08.2020r. od dnia rozpoczęcia realizacji Umowy na podstawie pisemnych 

Zleceń przeprowadzenia audytu. 

iv. Wykonawca rozpocznie realizację umowy nie wcześniej niż od 01.09.2019r. 
 

b. Usługi audytowe powinny być realizowane w następującym formacie:  

i. Usługa audytu końcowego zrealizowana we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2020 Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania czynności audytowych w siedzibie Uczelni w dni robocze w 

godzinach 8:00 – 15:00 lub oraz z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet (np. z 

siedziby Wykonawcy). 

 

 

 

 

 

 



 

ii. Usługi audytowe realizowane w formie ad-hoc od dnia rozpoczęcia realizacji umowy 

 do dnia 30 sierpnia 2020. Usługi będą realizowane w formie przeprowadzania 

 bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usług audytowych 

 a Wykonawcą rozwiązań docelowych w następującym wymiarze dostępnych dniówek 

 ……….zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
Powinno być: 

1. Usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 zostaną zrealizowane w kolejnych etapach i 

    terminach: 

a. Usługi doradcze powinny być realizowane w następującym formacie: 

i. Usługa doradcza na etapie analizy przedwdrożeniowej realizowana 
zgodnie z opisanym poniżej zakresem prac zostanie zrealizowana do 
20 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji umowy (nie wcześniej niż 
od 01.09.2019r.), 

ii. Usługi doradcze realizowane w formie ad-hoc od rozpoczęcia realizacji 

   umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r. Usługi będą realizowane w formie 

   przeprowadzania bieżących analiz pomiędzy Zamawiającym 

  a Wykonawcą usług doradczych a Wykonawcą rozwiązań docelowych w 

  wymiarze 120 dniówek, z czego min. 20 wykonywanych będzie w 

  siedzibie Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usług doradczych w dni 

robocze w godzinach 7:30 – 15:30.  

Przez dniówkę Zamawiający rozumie jeden, ośmiogodzinny dzień pracy 

Wykonawcy w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W przypadku 

dniówek wykonywanych w siedzibie Zamawiającego (zgodnie z ilością 

wskazaną w ofercie) za rozpoczęcie dniówki Zamawiający rozumie czas 

od przybycia Wykonawcy do siedziby Zamawiającego  

iii. Wykonawca rozpocznie realizację umowy nie wcześniej niż od 
01.09.2019r. 

 
b. Usługi audytowe powinny być realizowane w następującym formacie: 

i. Doraźne usługi audytowe realizowane podczas odbiorów 

poszczególnych etapów zgodnie z harmonogramem z Załącznika nr 1. 

Usługi audytowe będą zlecane w terminie do 30 kwietnia 2020 od dnia 

zawarcia Umowy na podstawie pisemnych Zleceń przeprowadzenia 

audytu. 

ii. Usługa audytu końcowego zrealizowana we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, lecz nie później niż do dnia 31 maja 2020 r. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności audytowych 

w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 

lub/oraz z dowolnego miejsca poprzez sieć Internet (np. z siedziby 

Wykonawcy).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i zamieszcza na stronie zmienione załączniki:  
 
- nr 1 do SIWZ (Formularz oferty); 
- nr 8 do SIWZ (OPZ); 
- nr 9 do SIWZ (Wzór umowy)  do SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia. 

Działając w myśl art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża 

termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium, i zamieszcza sprostowanie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 19.08.2019 r., do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert -  19.08.2019 r., godz. 10:30. 

 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
           JM REKTOR 

                                                                               Uniwersytetu Wrocławskiego 


