Zam.4/2021/TP/OPNT/SH
Olsztyn dnia 19 lutego 2021r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10 – 683 Olsztyn

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pt Usługa polegająca na opracowaniu architektury IT (Biuletyn Zamówień
Publicznych nr 2021/BZP 00007881/01 z dnia 2021-02-15).
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż
w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynął
następujący wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Pytania 1
Określając warunki udziału w postepowaniu w rozdziale V. Warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od Wykonawców, aby spełnili warunki udziału dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej musza wykazać, się:
realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością̨ usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. polegającej na tworzeniu architektury i aplikacji z obszaru nowych
technologii w medycynie o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda, dla części
nr 1.
Wykonawca zwraca się z prośba o dokonanie zmian i dopuszczenie do udziału Wykonawców
spełniających poniższy warunek :
realizacji minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością̨ usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj. polegającej na tworzeniu architektury i aplikacji z obszaru nowych
technologii o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto każda, dla części nr 1.
Zamawiający przy ustalaniu warunków udziału w postępowaniu powinien brać pod uwagę specyfikę
zamówienia, jego zakres, wartość, stopień złożoności czy warunki realizacji. Formułowanie
warunków udziału w postępowaniu nie może znacząco zawężać grona potencjalnych wykonawców.
W ocenie Wykonawcy wymóg wykazania się doświadczeniem z obszaru nowych technologii w
medycynie jest właśnie takim ograniczeniem. Założenie, że tylko Wykonawcy, którzy mogą wykazać
się aktualnymi referencjami z podmiotów medycznych zdołają sprostać zadaniu opisanemu w w/w
postępowaniu jest błędne i nieuprawnione. Podobne systemy są projektowane i wdrażane w wielu
podmiotach komercyjnych, gdzie wymagania postawione przed Wykonawcą są niejednokrotnie
większe niż w podmiotach medycznych. Dodatkowo Wykonawca, który ma doświadczenie z innych
podmiotów komercyjnych może wykazać się dużo większym doświadczeniem w projektowaniu i
wdrażaniu usług niż niejeden Wykonawca posiadający wiedzę i doświadczenie zdobyte tylko na
dwóch projektach w instytucji medycznej.

W ocenie Wykonawcy dopuszczenie możliwości wylegitymowania się doświadczeniem zdobytym dla
innych podmiotów komercyjnych w niniejszym postepowaniu znacznie zwiększy jego
konkurencyjność oraz pozwoli wziąć udział wykonawcom posiadającym szerokie doświadczenie w
projektowaniu i wdrażaniu systemów.
Odpowiedź:
Zamawiający w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści SWZ poprzez wykreślenie warunku.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający podał do 15 marca 2021 natomiast termin związania z ofertę jest do 24 marca
2021. Termin złożenia oferty jest na 24 lutego wiec może dojść do sytuacji gdzie podpisanie umowy
nastąpi 10 marca a termin wykonania będzie do 15 marca co w ocenie wykonawcy jest nie do
zrealizowania w tak krótkim terminie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin związania ofertą służy do dokonania w tym czasie oceny,
sprawdzenia i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz podpisania umowy. Chociaż dopuszczalnym jest
podpisanie umowy po terminie związania ofertą. Wykonanie umowy nie odbywa się w terminie
związania ofertą.

DYREKTOR
Maria Borzym
(Podpis osoby uprawnionej)

