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Numer sprawy ABM-ZP-10/2022 

Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK  

 
 

Warszawa, 20 czerwca 2022 r.  

 

 

Nr sprawy: ABM-ZP-10/2022 

 

Wykonawcy 

 

 

W związku z pytaniami zgłoszonymi w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, w sprawie postępowania 

publicznego na Dostawę, instalację i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego PSBK, 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający na podstawie art. 135 

ust. 2 ustawy Pzp, poniżej przedstawia ich treść wraz z wyjaśnieniami. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany 

treści załącznika nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), tj. Opisu przedmiotu 

zamówienia (OPZ), oraz załącznika nr 3 do SWZ, tj. Projektowanych postanowień umowy 

(załącznika nr 8 do Umowy – Wykazu osób), zgodnie z treścią niniejszego pisma. 

 

Wyjaśnienia treści SWZ: 

 

Pytanie nr 1: 

W SWZ dano wymaganie: „posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub 

Project Management Professional (PMP) lub wyższym”. Prosimy o doprecyzowanie czy 

wystarczy certyfikat Prince 2 Foundation. W firmach IT o wiele częściej zarządza się metodą 

AGILE, czy uznają Państwo certyfikat Agile Foundation jako równoważny? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że do spełnienia wymagania określonego w pkt 13.1. lit. a OPZ 

tj. wymagania dotyczącego skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

Kierownika Projektu, który posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub 

Project Management Professional (PMP), wystraczającym jest aby ww. osoba posiadała 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatem Prince 2 Foundation. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, 

iż uznaje certyfikat Agile Foundation jako równoważny. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany treści OPZ i Projektowanych 

postanowień umowy w poniższym zakresie. 

 
Zmiana treści OPZ: 
 
1) pkt 13.1. lit. a OPZ otrzymuje brzmienie: 
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13.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego: 

a) Kierownika Projektu – 1 osoba, który:  

• posiada kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: PRINCE2 lub Project 

Management Professional (PMP) lub wyższym  równoważnym w innej 

technice zarządzania; 

• pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym 

wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w sektorze ochrony 

zdrowia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat;  

Zmiana treści Projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 8 do umowy – Wykaz 
osób): 
 

Kierownik Projektu 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………… 

Doświadczenie zawodowe 

Kwalifikacje potwierdzone certyfikatem: …………………………………………………………. 

(PRINCE2 lub Project Management Professional (PMP) lub wyższym 
równoważnym w innej technice zarządzania) 

Kierownik Projektu w …..  zakończonym wdrożeniem produkcyjnym projekcie informatycznym w 
sektorze ochrony zdrowia przez okres …… miesiące/lata w ciągu ostatnich 5 lat 

 

 
 
Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty. 
 
 
 

 
  
 
 

………………………………………….. 
 

(podpis Kierownika Zamawiającego lub 
jego pełnomocnika) 
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