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 II WYJAŚNIENIA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Warszawa, 2016 – 09 – 13 

Dotyczy:  
Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, projektu umowy i propozycji kryterium oceny ofert w 
zakresie opracowania wymagań technicznych i systemowych przedmiotu zamówienia ramach 
projektu „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ” realizowanym w ramach RPMA.02.01.01-14-2641/15 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści ZAPYTANIA OFERTOWEGO, wyjaśniam co następuje:  
 
Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośbą o wykreślenie poniższego zapisu  z treści wymagania określonego w rozdziale IV 
ust. 2 pkt c) 
„W ostatnich 3 latach brał udział jako członek/przewodniczący komisji przetargowej na zakup/rozwój i 
utrzymanie systemu informatycznego zawierającym m.in. dostęp do systemu poprzez ogólnie dostępny 
kanał www” 
Powyższy zapis odnoszący się do członka/przewodniczącego komisji przetargowej  wpisuje się w 
kompetencje osoby pełniącej funkcję np. Kierownika Zespołu Projektu, jednak nie do osoby pe łniącej rolę 
Eksperta ds. bezpieczeństwa informatycznego. 
Ww. wymóg jest nadmiarowy i niecelowy w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz znacząco narusza 
uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia warunek jednakże dopuszcza, w celu jego spełnienia, aby Ekspert ds. 
bezpieczeństwa informatycznego występował w charakterze: członka/przewodniczącego komisji 
przetargowej, biegłego, eksperta , członka Zespołu eksperckiego Wykonawcy . 
Pozostałe zapisy odnoszące się do warunku pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 2 
Zwracamy się również z prośbą o wykreślenie poniższego zapisu  z treści wymagania określonego w 
rozdziale IV ust. 2 pkt f) 
„W ciągu ostatnich 3 lat występował przed KIO jako reprezentant zamawiającego w co najmniej 5 
rozprawach dotyczących budowy/rozwoju i utrzymania systemów informatycznych” 

Ww. wymóg jest nadmiarowy i niecelowy w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz znacząco narusza 
uczciwą konkurencję. Prosimy o uzasadnienie stanowiska, czym podyktowany jest okres 3-letni i o 
wydłużenie tego okresu do przynajmniej 5 lat. Nadto po łączenie zapisów budowy/rozwoju i utrzymania 
systemów informatycznych niewątpliwie narusza zasadę uczciwej konkurencji. Również zapis stanowiący o 
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występowaniu jako reprezentant jedynie Zamawiającego mocno zawęża bądź całkowicie eliminuje grono 
potencjalnych oferentów- prosimy o wykreślenie tych zapisów. 

Zjawiskiem niezmiernie rzadkim jest specjalizowanie się w reprezentacji Zamawiającego, gdyż pełnomocnicy 
uczestniczą niejednokrotnie jednorazowo w rozprawach przed KIO, w związku z wykonywaniem jednego 
konkretnego zamówienia. Nadto reprezentant Zamawiającego najczęściej jest pracownikiem 
Zamawiającego. Dlatego też grono potencjalnych pełnomocników reprezentujących Zamawiającego jest 
niewielkie. Co więcej-dla Zamawiającego projekt związany z  budową czy rozwojem i utrzymaniem systemu 
informatycznego jest jedynym w okresie kilku czy kilkunastoletnim. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia warunek , jednakże w celu jego spełnienia dopuszcza aby Wykonawca 
składający ofertę złożył oświadczenie, iż  posiada doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych 
przed KIO. 

 

 
Jednocześnie pragniemy zauważyć, że beneficjenci, którzy nie są zobowiązani do stosowania PZP, 
zobowiązani są do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę 
konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto.  Przez 
zasadę konkurencyjności należy rozumieć działania, jakie muszą zostać podjęte przez Beneficjenta w celu 
wybrania najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Wiąże się to m.in. z upublicznieniem ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy 
Europejskich - brak takiego działania może skutkować nałożeniem korekty finansowej na Zamawiającego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający, mając na uwadze wypełnienie dyspozycji odnoszącej się do zasady konkurencyjności, 
opublikował w dniu 09.09.2016 Ogłoszenie dotyczące przedmiotowego Zapytania Ofertowego w Bazie 
Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod numerem 1006516 oraz opublikowa ł je na stronie 
internetowej www.coi.waw.pl. 

  Z-ca Dyrektora 
    ds. Zarządzania i Finansów 

                  mgr Sławomir Gadomski 
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