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         Warszawa, 19.05.2022r. 
     
         Wszyscy Oferenci 
 
Umowa Ramowa, Usługi informatyczne 2022 - 2024 
 
1. Czy Kontraktorzy będą mogli wykonywać pracę  całkowicie zdalnie?  
 
Do uzgodnienia dla konkretnego zamówienia/zlecenia. Były takie przypadki w 
poprzednich latach. 
 
2. Czy jest określona ilość wakatów na poszczególne stanowiska? 
 
Nie ma konkretnych planów. Będą wysyłane zapytania ofertowe i  RFI do wszystkich 
firm z którymi Bank ma podpisane umowy ramowe na usługi informatyczne w 
momencie kiedy się pojawi potrzeba. 
 
3. Minimalne wymagania nie określają doświadczenia na większości ze stanowisk. Taka 
informacja zawarta jest jedynie przy roli Administratora Apex – powinien posiadać 3 lata 
doświadczenia.  
 
Obszary kompetencyjne często są doprecyzowane przy konkretnym zapytaniu 
ofertowym. Proszę o przyjęcie że standardowo dla każdej roli Kontraktor powinien 
mieć 3 lata doświadczenia. Odpowiednie uzupełnienia zostaną dodane w projektach 
umów. 
 
4. Jakiego poziomu doświadczenia Państwo oczekujecie w wycenie? 
 
3 letnie doświadczenie. 
 
5. Czy są to osoby z poziomu junior, regular czy senior?  
 
Senior. W przypadku problemów umowa ramowa umożliwia zmianę Kontraktora. 
 
6. Czy istnieje możliwość określenie doświadczenia w latach dla każdej z roli? 
 
letnie doświadczenie. 
 
 
7. Czy obligatoryjne jest wypełnianie wszystkich formularzy cenowych I-III / analiza   
    wszystkich trzech przedstawionych umów ? 

 
Oferent składa tylko jeden wybrany Formularz i po pozytywnie   
zakończonym postępowaniu zakupowym podpisuję jedną wybraną umowę     
ramową.  

 
8. Czy można złożyć ofertę skonsolidowaną, w której będą zawarte wszystkie oczekiwane 

profile konsultantów w postaci jednej tabeli ? 
 

Podpisywana jest wtedy umowa ramowa na usługi informatyczne. 
 

9. Czy Bank przewiduje podpisanie jednej Umowy Ramowej, określającej współpracę we 
wszystkich możliwych obszarach ? 
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Podpisywana jest wtedy umowa ramowa na usługi informatyczne. Umowa 
ramowa na najem pracowników dotyczy tylko bodyleasingu, a Umowa 
ramowa na Usługi APEX.  

 
 

10. Jeśli jest możliwość podpisania jednej umowy, która z przedstawionych umów 
powinna być analizowana ? 
 
Umowa ramowa na usługi informatyczne. 
 

a. Czy Bank przewiduje negocjacje warunków współpracy, które zostały 
przedstawione w załączonych Umowach ? 

 
Standardowo w postępowaniu Oferenci w ograniczonym zakresie zgłaszają 
uwagi do projektu umowy i po postępowaniu zakupowym, negocjowane są 
ostateczne zapisy umowy. 
 

b. Czy Bank przewiduje możliwość dodania innych zapisów, obligatoryjnych  
dla Dostawcy ? 

 
Po pozytywnym zakończeniu postępowania zakupowego konieczne będzie 
uzgodnienie ostatecznych zapisów umowy. 

 
 

11. W przetargu są zamieszczone wzory trzech umów – czy jest obowiązek   
       przystąpienia do przetargu na wszystkie trzy umowy, czy też można tylko djednej? 

 
Oferent może złożyć ofertę tylko na jeden rodzaj umowy. 

 
       12.  Pytanie o załączniki cenowe – który załącznik jest do jakiej umowy? 
 

Załączniki do umów znajdują się w dokumencie odpowiedzi na pytania   
poniżej. 

 
13. W ramach ogłoszonego postępowania Zamawiający udostępnił trzy rodzaje   

Umów oraz trzy rodzaje Formularzy cenowych. Czy Oferent musi złożyć ofertę dla 
każdego rodzaju, czy też może złożyć ofertę dla minimum jednego rodzaju? 

 
Może złożyć ofertę tylko dla jednego rodzaju umowy. 

 
14. Czy w ramach określonego rodzaju umowy Oferent musi złożyć ofertę dla każdego    

stanowiska, czy też może wskazać tylko te, na które chcę złożyć ofertę? 
 

Może wskazać tylko te, na które chcę złożyć ofertę (minimum jedna rola        
danym rodzaju umowy). 

 
15. W ramach umowy o nazwie 20220502_UmowaUsługiInformatyczne.docx, w   

załączniku nr 5 w pozycji Wymagania względem kontraktorów wskazana została 
lista wymagań. Czy każdy kontraktor delegowany do każdej z ról (poz. 1 – do 12 ) 
musi posiadać 3 letnie doświadczenie w programowaniu w APEX, pomimo faktu, 
że programiści usług APEX są wykazani w innym rodzaju umowy? 

 
Umowy określają wstępne założenia, które będą obowiązywały w przypadku    
braku doprecyzowania/zmiany na poziomie konkretnego 
zamówienia/zlecenia. Bank dopuszcza drobne zmiany w treści umów po 
postępowaniu zakupowym przed podpisaniem. 
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16. Czy w przy Umowie Najem Pracowników – oferent może posługiwać się 
podwykonawcami , tak jak w przypadku Umowy na Usługi Informatyczne oraz 
Usługi Apex – par.3 ust 2 – 

Zleceniobiorca przy wykonaniu Umowy może posługiwać się zarówno 

pracownikami, jak i Kontraktorami działającymi jako podwykonawcy 

Zleceniobiorcy, za których działania i zaniechania odpowiada jak za działania i 

zaniechania własne. Powierzenie wykonania usług podwykonawcom wymaga 

pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności, ze wskazaniem przed 

rozpoczęciem usług imienia i nazwiska Kontraktora. 
 
Oferent w każdym typie umowy może posługiwać się podwykonawcami, 
którzy podlegają akceptacji Banku. 
 

17. Proszę o wyjaśnienie , do której Umowy jest Formularz Cenowy I ( 9 pozycji )  a do 
której Umowy jest Formularz Cenowy II ( 12 pozycji)? W umowach na Najem 
Pracowników oraz na Usługi Informatyczne tabele dotyczące stanowisk 
kontraktorów są identyczne i mają po 12 pozycji. Czy może Formularze Cenowe I i II 
mają być identyczne ? 

Programista Web Service zł netto/ 1rbd 

Programista danych zł netto/ 1rbd 
Programista FrontEnd zł netto/ 1rbd 
Analityk Biznesowy zł netto/ 1rbd 
Analityk Systemowy zł netto/ 1rbd 
Kierownik Projektu zł netto/ 1rbd 
Administrator sieci LAN zł netto/ 1rbd 
Administrator platform bazodanowych zł netto/ 1rbd 
Administrator serwerów aplikacyjnych zł netto/ 1rbd 
Administrator infrastruktury serwerowej i 
macierzowej 

zł netto/ 1rbd 

Specjalista wsparcia użytkowników 
(HelpDesk) 
 

zł netto/ 1rbd 

Administrator Platforma APEX zł netto/ 1rbd 
 

Dla Umowy APEX występują tylko role, które zdaniem Banku mogą być 
potrzebne przy realizacji projektów tylko i wyłącznie w technologii Oracle 
APEX. Pozostałe dwa typy umów mają taki sam zestaw 12 ról Kontraktorów, 
które mogą być zapotrzebowane przez Bank w trakcie trwania umowy 
ramowej. 

 
18. Czy Oferent może złożyć ofertę tylko na wybraną lub wybrane  przez Siebie Umowy  

( Najmem Pracowników, Usługi Informatyczne, Usługi Apex ) , czy musi złożyć 
ofertę na trzy Umowy/Usługi  ? 

Oferent składa ofertę tylko na jeden wybrany przez siebie typ umowy. Jeżeli 
jest zainteresowany tylko jednym typem usług to wybiera pasujący typ 
umowy do jego profilu działalności. 

 
19. Czy w ramach danej Oferty na daną Umowę/Usługę  ( Najmem Pracowników, 

Usługi Informatyczne, Usługi Apex ) Oferent musi przedstawić ofertę na wszystkie 
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stanowiska w ramach danej Oferty/Usługi  , czy w przypadku braku danego 
stanowiska może nie przedstawiać oferty na to stanowisko? 

 
Oferent przedstawia ofertę tylko na role kontraktorów, których udział jest w 
stanie zapewnić w ramach umowy ramowej. 

 
20. Czy byłaby możliwość przesunięcia terminu składania ofert na 06.06.2022r. godz. 12 

00? 
 

Tak, termin składania ofert zostaję przesunięty na dzień 06.06.2022r. na 
godzinę 12 00 
 

 
 

 
 
 
         Dyrektor Biura Zakupów 
             /-/ 
            Dariusz Kaźmierczyk 


