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WYJAŚNIENIA TREŚCI
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w związku z
zapytaniem w sprawie prowadzonego zapytania ofertowego na świadczenie usługi dostępu do
platformy zakupowej umożliwiającej prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
oraz zamówień poniżej progów (art. 4 pkt. 8) informuje, ze wpłynęły następujące pytania do
postępowania:
Pytanie nr 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisów w treści zapytania ofertowego.
Zamawiający w pozostałych warunkach postępowania wskazuje, że wykonawca ma wykazać
się wdrożeniem co najmniej 10 dostępów do platformy, natomiast w dalszej treści zapytania
wskazuje, że ma to być 20 wdrożeń w 2019 roku. Z uwagi na rozbieżność wymagań
Wykonawca zwraca się z pytaniem, ile wdrożeń ma wykazać w załączniku nr 7 do
postępowania.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby liczba wdrożeń w instytucjach mających siedzibę w
Polsce obowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych była nie mniejsza
niż 20, z czego nie mniej niż 10 w instytucjach typu instytutu, szpitale, uczelnie. Ponadto
Zamawiający poprawia numer załącznika – chodzi o zał. nr 2, a nie 7.
W związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapisy w treści zapytania ofertowego w
następujący sposób:
Pozostałe warunki postępowania:
1. Wykonawca składa ofertę w wersji papierowej lub pocztą elektroniczną na adres:
przetargi@piwet.pulawy.pl.
2. Oceniając oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył ofertę z najniższą ceną i
jednocześnie spełniającego warunki doświadczenia oraz warunki techniczne do
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przedstawienia prezentacji dotyczącej zasad funkcjonowania platformy. Celem
prezentacji będzie pokazanie funkcjonalności oferowanej platformy i stwierdzenie przez
Zamawiającego zgodności z wymaganiami. Formy preferowane: film, prezentacja
online, prezentacja w siedzibie Zamawiającego nie będzie mogła być zrealizowana z
uwagi na zagrożenie epidemiczne.
3. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie i wykazać, że wdrożył co namniej 20
dostępów do platformy w instytucjach mających siedzibę w Polsce obowiązanych
stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, w tym co najmniej 10 wdrożeń w
instytucjach typu instytuty, szpitale, uczelnie.
Pytanie nr 2
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie:
Zamawiający wskazuje:
Zamawiający w tym miejscu wymienia 9 ogólnych funkcjonalności, które muszą być spełnione
przez platformę. W dalszej części Zamawiający wskazuje:
Zgodnie z brzmieniem powyższych zapisów Wykonawca nie musi spełniać wszystkich
wymagań funkcjonalnych zawartych w formularzu ofertowym, a ma jedynie wskazać, które z
nich spełnia, a które nie. A niespełnienie tych wymagań nie powoduje odrzucenia oferty.
Oczywiście czym innym są funkcjonalności podlegające ocenie, tu sytuacja jest jasna ponieważ
albo Wykonawca otrzyma za nie punkty albo nie.
Jeśli Wykonawca źle odczytuje wymagania prosimy o wyjaśnienia jakie intencje były
Zamawiającego w tak postawionych wymaganiach.
Odpowiedź: Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca spełnił wszystkie wymagania, za
wyjątkiem dwóch ostatnich punktów w tabeli, które zgodnie z zapisami podlegają ocenie
punktowej. W zwiazku z faktem, że przedmiotowe zapisy budzą wątpliwosci wykonawców
Zamawiający modyfikuje treść zapytania ofertowego następująco:
Opis ogólny przedmiotu zamówienia - zaoferowany system musi zapewniać, w szczególności:
1. Zaoferowane rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi i
musi być w związku z tym aktualizowane w przypadku zmian w przepisach
zachodzących w okresie realizacji umowy.
2. Dostęp do platformy przez przeglądarkę internetową.
3. Osoby, które będą miały dostęp do platformy ze strony zamawiającego muszą zostać
przeszkolone w zakresie obsługi (dopuszcza się mozliwość przeprowadzenia szkolenia
online).
4. Wymagane jest świadczenie wsparcia dla użytkowników Zamawiającego oraz dla
Wykonawców– infolinia telefoniczna dostępna w godzinach co najmniej 9-15 oraz email.
5. System musi zapewniać bezpieczeństwo przechowywania ofert do momentu składania
ofert.
6. System musi zapewniać archwizację postępowań oraz dostęp do postępowań nawet w
przypadku gdy zamawiający nie będzie posiadał już umowy z wykonawcą.
7. System musi zapewniać spójność dokumentów składających się na specyfikację
istotnych warunków zamówienia z ogłoszeniami wysyanymi do BZP lub DUUE
8. System powinien umożliwać prowadzenie postepowań z podziałem na części,
modyfikację treści siwz, zamieszczanie wyjasnień do siwz, stosowanie róznych kryteriów
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i warunków do każdej części, atomatyczne prorównywanie i ocena ofert, składanie ofert
w wersji elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym.
9. W przypadku zamówień powyżej progów unijnych platforma powinna ponadto posiadać
następujące właściwości: obsługa wszystkich trybów zgodnie z Pzp, automatyczna
publikacja ogłoszen w DUUE lub mozliwość importu takiego ogłozenia, połączenie z
platformą e-Zamówienia, monitorowanie postępowań, szyfrowanie dokumentów,
mozliwość zmiany oferty lub jej wycofanie, uniemożliwienie ich otwarcia przed
upływem terminu skladania ofert, elektroniczne otwarcie ofert zgodnie z ustawą Pzp.
Szczegóły dotyczące wymaganych funkcjonalności, które muszą zostać powtierdzone przez
Wykonawcę i znajdują się w formularzu ofertowym.
Ponadto Zamawiający zmienia załącznik nr 1 – treść formularza oferty poprzez
doprecyzowanie zapisu w pkt 5, 24, 55 oraz wykreślenie poz. 49 gdyż znajduje się ona w poz.
58 przy parametrach ocenianych.
Jednocześnie informujemy, że termin przesyłania ofert ulega przesunięciu – do 01.04.2020
r. do godz. 15:00.
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