W związku z wpływem do Zamawiającego zapytań dotyczących postępowania pn. „Dostęp do internetowego portalu
umożliwiającego prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia” informujemy o nich wraz z udzieleniem
odpowiedzi:
Zapytanie dotyczące pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z twierdzeniem Krajowej Izby Odwoławczej gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
jest Zamawiający i do niego należy weryfikacja i ocena ofert w zakresie zgodności z wymaganymi warunkami udziału
w postępowaniu i kryteriami oceny ofert. Nadchodząca nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych w swej
istocie zakłada elektronizację zamówień publicznych, czyli składanie elektronicznych ofert.
Wymóg zamawiającego, wskazany w punkcie: opis funkcjonalności, dotyczący “weryfikuje podpis elektroniczny”
wykracza poza zakres przepisów wynikających zarówno z obowiązującej jak i niebawem wchodzącej w życie
znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych.
Zaproponowany przez zamawiającego zapis w zapytaniu ofertowym wprowadza proces automatyzacji weryfikacji i
oceny ofert wykonawców, czego ustawa prawo zamówień publicznych jeszcze nie przewiduje.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż spełnieniem wymagań przedmiotowego punktu będzie zapewnienie iż system w przypadku
postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie informował Wykonawcę składającego ofertę iż
będzie wymagane złożenie przez osobę umocowaną podpisu elektronicznego kwalifikowanego dla zamówień powyżej
tzn progu „unijnego” a w przypadku postępowań poniżej tzw. progu „unijnego” podpisu elektronicznego
kwalifikowanego, lub podpisu profilem zaufanym lub podpisu elektronicznym dowodem osobistym.
Zapytanie dotyczące pkt 4 opisu przedmiotu zamówienia: Zgodnie z nową Ustawą PZP nie będzie jawnej sesji
otwarcia, a obowiązek zamieszczenia wyników
Odpowiedź:
Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego jawnej sesji otwarcia ofert.
Zapytanie dotyczące pkt 6,7,8 opisu przedmiotu zamówienia:
Przesyłam osobne pismo na temat różnic w formularzach aktywnych i pasywnych. Treść pisma o którym informuje
wykonawca stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje iż treść punktów 6, 7, 8 dotyczy tych postępowań w których przedmiotowe dane są
wprowadzane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przy wykorzystaniu tzw. „formularzy aktywnych” a następnie
przedmiotowe dane są automatycznie przenoszone przez system do właściwych dokumentów oraz są one przeliczane w
przypadku takiej konieczności.

