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Do zainteresowanych wykonawców
Dotyczy postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na CIS-WAZ.271.11.2020 Zakup
wsparcia producenta dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Checkpoint oraz objęcie
gwarancją całego posiadanego Systemu Firewall
Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje treść zapytań Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami do treści SIWZ:
Pytanie 1
Pkt 5. Warunki udziału w postępowaniu
Pkt. 5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
…..
2) wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, zgodnie z zakresem wykonywanych przez nich
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym:
a) każda posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji specjalisty wdrożeniowego w
zakresie
projektów
informatycznych
i
wdrażania
systemów
bezpieczeństwa
firewall,
b) każda brała udział w roli inżyniera wdrożeniowego w minimum dwóch projektach polegających na
wykonaniu
wdrożenia
systemu
bezpieczeństwa
firewall,
c) przynajmniej jedna osoba powinna posiadać certyfikat Check Point Certified Security Master, CISSP lub
CISA
Osoby mogą łączyć kompetencje
Prosimy o wyjaśnienie co miał na myśli Zamawiający definiując wymagania w zakresie punktu C.
Czy Zamawiający oczekuje iż jedna osoba z dwóch skierowanych do realizacji zamówienia powinna
posiadać łącznie certyfikat Check Point Certified Security Master oraz CISSP lub CISA?
Czy też Zamawiający definiując ten wymóg miał na myśli wymaganie iż jedna osoba z dwóch skierowanych
do realizacji zamówienia powinna posiadać certyfikat Check Point Certified Security Master lub CISSP lub
CISA?
Zwracamy uwagę iż połączenie certyfikatu Check Point Certified Security Master oraz CISSP lub CISA może
znacząco ograniczać konkurencję.
W ocenie Oferenta takie wymaganie może być niemożliwe do spełnienia przez potencjalnych wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający definiując ten wymóg miał na myśli wymaganie iż jedna osoba z dwóch skierowanych do
realizacji zamówienia powinna posiadać certyfikat Check Point Certified Security Master lub CISSP lub
CISA.
Pytanie 2
Pkt. 5.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
…..
1) wykażą się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem było wdrożenie
systemu bezpieczeństwa firewall o wartości minimum 700 000 zł brutto każde.

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający uzna warunek ze spełniony jeśli Wykonawca wykaże się
doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co
najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była minimum dostawa i wdrożenie systemu
bezpieczeństwa firewall o wartości minimum 700 000 zł brutto każde
Odpowiedź
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji w
okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia,
których przedmiotem była dostawa i wdrożenie systemu bezpieczeństwa firewall o wartości minimum
700 000 zł brutto każde.
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