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Dotyczy: Dialogu Technicznego DT.1.2020  
 

 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Informacji o zamiarze 

przeprowadzenia Dialogu Technicznego DT.1.2020 
 
 
 
 
Zgodnie z Rozdziałem V. pkt 14 Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 
Technicznego DT.1.2020 (zwanej dalej Informacją), udzielam wyjaśnień, w związku ze 
zgłoszonymi pytaniami dotyczących Informacji oraz zawiadamiam, że dokonano 
następującej modyfikacji Informacji w postępowaniu jw. 
 
 

Pytanie 1. 

Czy zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w następujący sposób: 
Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
należycie co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto 
każde polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych 
obsługujących co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, o budowie 
modułowej, w której każdy moduł spełnia określone zadania oraz zapewniona jest 
komunikacja między modułami portalu i innymi systemami Zamawiającego oraz 
systemami zewnętrznymi. 

Pytanie 2. 

Czy zamawiający zgadza się na modyfikację zapisu w następujący sposób: 
Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
należycie co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto 
każde polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu portali internetowych 
obsługujących co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, o budowie 
modułowej, w której każdy moduł spełnia określone zadania oraz zapewniona jest 
komunikacja między modułami portalu i innymi systemami Zamawiającego oraz 
systemami zewnętrznymi. 
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Odpowiedź na pytania 1 i 2: 
Tak. Zamawiający dokonał zmiany Informacji, w związku z powyższym Rozdział VI pkt 
1. otrzymuje następujące brzmienie 
 

Zamawiający wymaga, aby ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Dialogu 
Technicznym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
zgłoszeń, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali 
należycie co najmniej dwa zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł brutto 
każde polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego o 
budowie modułowej i funkcjonalności portalu internetowego, który będzie obsługiwał 
co najmniej 2 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, w którym każdy moduł 
spełnia określone zadania oraz zapewniona jest komunikacja między modułami  
i innymi systemami Zamawiającego oraz systemami zewnętrznymi. 

Pytanie 3. 

Czy na poczet spełnienia wymagania Zamawiający uzna dostarczenie referencji na 
wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania, którego znaczną część stanowił 
System Portalowy Dedykowany dla kilku tysięcy użytkowników przy jednoczesnym 
zapewnieniu jednoczesnej pracy 2 tys. użytkowników a niemożliwym jest wskazanie 
konkretnej wartości dla systemu portalowego z uwagi na specyfikę zamówienia  
(tj. globalna wartość zamówienia bez podziału na komponenty). 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie może dopuścić wykazania się wykonaną usługą, bez określenia jej 
wartości. Należy przy tym podkreślić, że Zamawiający nie oczekuje dokładnego 
wskazania wartości zamówienia (lub dokładnej kwoty na jaką wykonano system)  
a jedynie o podanie, czy jej wartość przekraczała kwotę  250 tys. zł brutto.  

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że wartość zamówienia dotyczy systemu,  
w którym jednym z integralnych komponentów jest portal internetowy. Zamawiający 
dokonał  doprecyzowania wymagań określonych w Rozdziale VI pkt. 1. Pełna treść 
znajduje się w Odpowiedzi na pytania 1 i 2, powyżej.   

Pytanie 4. 

Czy zamawiający zaakceptuje przedłożenie projektów obecnie wykonywanych 
(trwających) na poczet spełnienia warunku udziału w postepowaniu jeżeli 
Wykonawca wykaże, że wartość projektu przekracza 500 zł brutto i system obsługiwać 
będzie więcej niż 2 000 jednoczesnych użytkowników.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokona zmiany wymagań w powyższym zakresie. Uczestnik Dialogu 
musi wykazać należyte wykonanie zamówienia polegającego na zaprojektowaniu  
i wdrożenie systemu. Projekt w trakcie realizacji nie spełnia tych warunków. Referencje 
muszą potwierdzać należyte zaprojektowanie i wdrożenie systemu spełniającego 
wymagania określone w Rozdziale VI pkt. 1.  
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Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o dokonaniu modyfikacji Informacji  
w zakresie Rozdziału VII pkt. 8, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Wnioski należy składać do dnia 8 grudnia 2020 r. do godz. 14:00, przy czym 
Zamawiający wskazuje, że decydująca będzie data wpływu Wniosku do 
Zamawiającego. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla uczestników dialogu 
i stanowią integralną część Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu 
Technicznego DT.1.2020.   

 

 

 

  Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

 
 
 
 
 /-/    Tomasz Schweitzer 1 

 

                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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