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Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę dostępu do
platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych - nr sprawy
1/4.8/2018

Uprzejmie informuję, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło
do Zamawiającego pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu, w związku z powyższym
poniżej podaję jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią:
Pytanie nr 1

W zakresie Państwa wymogu w SIWZ pkt. XIV ppkt 2c) Cechy użytkowe platformy:
dotyczące “możliwości bezpośredniego przesyłania ogłoszeń dotyczących zamówień do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” oraz pkt. 12 Załącznika nr 2 do Ogłoszenia:
“Platforma musi umożliwiać zamieszczenie ogłoszeń dotyczących zamówienia tj.
ogłoszeń o zamówieniu (jego zmian), wstępnych ogłoszeń informacyjnych, ogłoszeń o
udzieleniu zamówienia zgodnie z obowiązującymi wzorami w BZP / Dz.UUE”
chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że warunek ten jest nieuzasadniony ekonomicznie i
ogranicza konkurencję do dwóch-trzech firm w Polsce.
Chcieliśmy poinformować, że platforma E-Zamówienia UZP, która powstanie i będzie
konieczna dla Państwa (tzn. platforma zakupowa będzie musiała być z nią zintegrowana)
będzie ten warunek spełniała, gdyż będzie odpowiedzialna za publikację w BZP lub TED
(zależnie od wartości zamówienia). Uważamy, że ten warunek formalny jest nieuzasadniony
ekonomicznie w świetle budowy platformy E-Zamówienia UZP i dyskryminuje innych
Wykonawców, którzy będą chcieli złożyć oferty w Państwa postępowaniu.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Ogłoszenia
o zamówieniu pkt II ppkt 12:
„Platforma musi umożliwiać zamieszczenie ogłoszeń dotyczących zamówienia tj.
ogłoszeń
o zamówieniu (jego zmian), wstępnych ogłoszeń informacyjnych, ogłoszeń o udzieleniu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi wzorami w BZP / Dz.UUE”.
Powyższe wymaganie odnosi się do publikacji ogłoszeń zamieszczonych w BZP / Dz.UUE
(zgodnie z obowiązującymi wzorami) na dostarczonej przez Wykonawcę platformie
w formacie określonym w opisie przedmiotu zamówienia tj. np. w formacie PDF. Należy
zaznaczyć, że w żadnym miejscu ogłoszenia nie zawarto wymogu posiadania w chwili
obecnej pełnej integracji z platformą E-Zamówienia UZP, która powstanie w przyszłości.
Dodatkowo informuję że z uwagi na fakt, iż niektóre oferowane przez Wykonawców
rozwiązania oferują możliwość bezpośredniego przesyłania ogłoszeń do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej, Zamawiający postanowił uczynić to wymaganie

fakultatywnym. Jednak mając na uwadze, iż w znacznym stopniu funkcjonalność ta
pracownikom działów zamówień ułatwia pracę, Zamawiający postanowił przyznać za nią
dodatkowe punkty.
W związku z powyższym, wymagania w powyższym zakresie, w ocenie organizatora
zamówienia są w pełni uzasadnione i nie powodują ograniczenia konkurencji.
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