Warszawa, dnia 10.06.2020 r.
Postępowanie nr 7/IAM/2020/05
C.262.41.2020.KK1
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Przygotowanie koncepcji wizualno-kreatywnej i założeń graficzno-funkcjonalnych
projektu multimedialnego „Cyfrowy Ogród dla Pendereckiego” oraz jego wdrożenie w formie aplikacji
internetowej wraz ze wsparciem SLA i CR po wdrożeniu”.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującego w przedmiotowym postępowaniu, działając w
trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia,
co następuje:
Pytanie zadane w dniu 09.06.2020r
Odnośnie przetargu na przygotowanie strony www „Cyfrowego Ogrodu dla Pendereckiego".
Jednym z kryteriów dopuszczających do realizacji projektu jest skład zespołu projektowego opisany w Art. 5
Pkt. 2. Mamy zastrzeżenie do ostatniego pkt. f opisującego wymagania odnośnie testera posiadającego:
II. Certyfikat ISTQB Certified Tester Foundation Level lub równoważny
Prosimy o zmianę tego wymagania wg opisu wymagań pozostałych członków zespołu opierających się
na: latach doświadczenia, liczbie zrealizowanych projektów o określonej wartości z uwagi na to, iż:
- jest to rażąco niespójne z pozostałymi wymaganiami wobec innych członków zespołu, żaden certyfikat nie
gwarantuje poprawności wykonania projektu, co zauważyli państwo w wymaganiach wobec innych
osób/członków zespołu
- preferuje wybraną grupę osób i zawęża znacząco ilość podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w
przetargu.
Odpowiedź:
Wymagania dotyczące testera projektu zostały przygotowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń
Zamawiającego w realizacji projektów cyfrowych oraz na podstawie obserwacji rynku w zakresie testowania
aplikacji i stron internetowych. Wskazany certyfikat lub równoważny gwarantują, że osoba odpowiedzialna za
testy będzie posiadała elementarną wiedzę z zakresu powierzonych zadań, a jakość przeprowadzanych testów
będzie zgodna z ogólnymi standardami międzynarodowymi, przyjętymi w tej dziedzinie. W związku z tym, w
ocenie Zmawiającego dla omawianego stanowiska, jako kryterium jakościowe, istotniejsze jest potwierdzenie
umiejętności na podstawie posiadanego certyfikatu niż np. czas doświadczenia zawodowego.
Powyższą odpowiedź należy traktować wiążąco dla Stron.
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza
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