Warszawa, 15 maja 2017 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji
oraz usługi doradcze i wsparcia przy realizacji Projektu pn.: „Wdrożenie i popularyzacja e-usług
realizowanych przez administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)" oznaczonym
numerem BA-V.272.5.2017
– Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na
pytania Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ:
Pytanie 1: „dotyczy: pkt 1.1.2 ppkt d) SIWZ Potencjał kadrowy – Ekspert ds. wsparcia projektów
informatycznych Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca powyższą rolę posiadała ważny certyfikat
z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner.
Powyższy wymóg odnoszący się do Eksperta ds. wsparcia projektów informatycznych, którego zadaniem
będzie prowadzenie biura projektu i wsparciem administracyjnym jest nadmiarowy i niecelowy,
i znajomość metodyki zarządzania projektami na poziomie Foundation jest wystarczająca.
W związku z powyższym Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z
„posiada ważny certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner”
na
„posiada ważny certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Foundation”
ODPOWIEDŹ 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
Osoba posiadająca certyfikat z metodyki zarządzania projektami PRINCE2 na poziomie
foundation powinna znać i rozumieć podstawowe pojęcia z obszarów objętych przedmiotową
metodyką. Szkolenie na poziomie practitioner kształtuje umiejętność wykorzystania wiedzy
zdobytej podczas szkolenia na poziomie foundation w praktyce. Egzamin na poziomie
practitioner sprawdza, czy osoba zdająca potrafi zastosować metodykę PRINCE2
w konkretnym scenariuszu. Uzasadnione jest wymaganie tego poziomu wiedzy dla roli, gdzie
konieczne jest posiadanie umiejętności dostosowania metodyki do rodzaju, rozmiaru i otoczenia
projektu.
Zamawiający postawił minimalny warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i
doświadczenia osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (w roli eksperta ds.
wsparcia projektów informatycznych) umożliwiający realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości. Zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.
Pytanie 2: „dotyczy: pkt 1.1.2 ppkt d) SIWZ Potencjał kadrowy – Ekspert ds. systemów bezpieczeństwa
Zgodnie z definicją zapisana w SIWZ, jako certyfikat równoważny rozumie się certyfikat analogiczny co
do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:
1. Analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat.
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Zakres dwóch certyfikatów CISSP oraz CompTIA Certification Advanced Security Practitioner
(CASP) obejmują podobne obszary, takie jak:
1) Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa,
2) Zarządzanie ryzkiem i reagowanie na incydenty,
3) Badanie i analiza zdarzeń IT oraz incydentów bezpieczeństwa,
4) Techniczne integrowanie i wdrażanie machizmów bezpieczeństwa tj.:
a) Bezpieczeństwo kryptograficzne
b) Kontrola dostępu
c) Bezpieczeństwo sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
d) Bezpieczeństwo systemów i aplikacji
Certyfikat CASP w stosunku do CISSP, jest certyfikatem technicznym ukierunkowanym na
zagadnienia bezpieczeństwa teleinformatyczne, przeznaczony jest dla inżynierów ds.
bezpieczeństwa praktycznie projektujących, wdrażających i monitorujących mechanizmy
bezpieczeństwa w organizacjach.
2. Analogiczny stopień poziomu kompetencji.
CISSP (Certified Information Systems Security Professional) podobnie jak CASP (Certification
Advanced Security Practitioner) jest niezależnym certyfikatem w zakresie bezpieczeństwa
informacji, który uzyskał akredytację ANSI i ISO/IEC 17024.
Oba powyższe certyfikaty, CASP i CISSP w ramach dyrektywy DoD 8570.1, zatwierdzonej przez
Departament Obrony USA, wskazane są w tych samych kolegiach (domenach):
a) Technical Information Assurance (IAT) – na poziom III
b) Information Assurance Manager (IAM) – na poziomie II
c) Information Assurance System Architecture & Engineering (IASAE) - na poziomie II
3. Analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany do przystąpienia do uzyskania
danego certyfikatu.
Uzyskanie certyfikatu CASP wymaga wykazania się dziesięcioletnim doświadczeniem w branży IT,
w tym pięcioletnim doświadczeniem w inżynierii bezpieczeństwie, gdzie w przypadku certyfikatu
CISSP należy wykazać się pięcioletnim doświadczeniem w branży IT.
4. Potwierdzenie certyfikatu egzaminem.
Pozyskanie certyfikatu CASP podobnie jak certyfikatu CISSP poprzedzone egzaminem składającym
się z części teoretycznej (test) oraz praktycznej (symulacje np. zabezpieczenie infrastruktury
sieciowej, konfiguracji firewall, podejmowanie działań operacyjnych w wyniku wykrycia
incydentów bezpieczeństwa) prowadzonym przez Międzynarodowe Centrum Egzaminacyjne
Pearson VUE.
Czy w związku z powyższym Zamawiający uzna za równoważny do certyfikatu CISSP, certyfikat
CompTIA Certification Advanced Security Practitioner (CASP)?”
ODPOWIEDŹ 2:
Zamawiający jako certyfikat równoważny rozumie posiadanie certyfikatu analogicznego do
zakresu wskazanego certyfikatu tj. dotyczącego analogicznej dziedziny merytorycznej
wynikającej z roli, której dotyczy certyfikat, analogicznego stopnia poziomu kompetencji,
analogicznego poziomu doświadczenia zawodowego wymaganego dla otrzymania danego
certyfikatu itp.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że weryfikacja spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu następuje dopiero na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych
przez Wykonawcę oraz w sposób określony przez Zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ.
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Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.05.2017 r.
do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 17.05.2017 r. o godz. 1030.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) w Rozdziale XI ust. 11 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę
zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru”:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Administracyjne
oferta na
„Opracowanie dokumentacji oraz usługi doradcze i wsparcia przy realizacji Projektu pn.:
„Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową
w województwie mazowieckim (WiPER)”
Nie otwierać przed dniem 17.05.2017 r. godz. 10:00
b) w Rozdziale XII ust. 1 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 17.05.2017 r. do
godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Biuro Administracyjne w pokoju nr 52”.
c) w Rozdziale XII ust. 2 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 17.05.2017 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 183”.

DYREKTOR GENERALNY
MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

w Warszawie
/-/

Grzegorz Mroczek
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