Zam.11/2021/TP/OPNT/SI
Olsztyn dnia 01 kwietnia 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 wykonania prototypu aplikacji wspomagającej dobór stylizacji na
podstawie posiadanej garderoby (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00024452/01 z dnia
2021-03-29).
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, iż
w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły
następujące wnioski
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Pytanie 1
W ogłoszeniu o zamówieniu jest informacja, że ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub epuapem. Natomiast w SWZ jest informacje, że ofertę można podpisać tylko
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Czy akceptowane będę oferty podpisane tylko
epuapem?

Odpowiedź:
W rozdz. XI SWZ w pkt. 7 Zamawiający opisał formę elektroniczną oraz postać elektroniczna
podpisu jaki można zastosować przy podpisaniu oferty. Taka sama treść została umieszczona w
Ogłoszeniu (Sekcja III pkt 3.6)
Pytanie nr 2
Czy wymagane jest złożenie oferty zarówno na platformie epuap oraz na miniportalu
(Przygotowanie oferty pkt. 8)?
Odpowiedź:
Tak, ofertę należy złożyć poprzez miniPortal (szyfrowanie) i ePuap (wysyłanie). Sposób
składania ofert został opisany w rozdz. XII pkt. 1-6 SWZ.
Pytanie nr 3
Na miniportalu nie istnieje zamówienie o podanym numerze BZP ani o podanym identyfikatorze.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza publikację postępowania na miniPortalu. W załączeniu print screen.
Pytanie nr 4

Podczas składania oferty na platformie epuap numer ogłoszenia jest wskazywany jako błędny.
(2021/BZP 00024452/01)
Odpowiedź:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy występujące podczas składania ofert. Forma
i sposób składania ofert zostały dokładnie opisane w SWZ.
Pytanie nr 5
W formularzu ofertowym w pkt 14 jest mowa o dokumentach przechowywanych przez
zamawiającego. Jako wykonawca nie posiadam takich informacji, a jest to pole zostawione do
wypełnienia przeze mnie.
Odpowiedź:
Nie kto inny jak Wykonawca posiada wiedzę na temat czy jego dokumenty są w posiadaniu
Zamawiającego czy nie, a to za przyczyną złożenia ich w innym postępowaniu.
Wolą ustawodawcy jest odformalizowanie postępowań, stąd w przypadku gdy Wykonawca składa
kolejną ofertę temu samemu Zamawiającemu w różnych postępowaniach, zarówno dokumenty
podmiotowe jaki przedmiotowe mogą się powtarzać, i jeżeli są aktualne to Wykonawca nie jest
obowiązany dołączać ich po raz kolejnej do oferty ale może wskazać w którym postępowaniu się
znajdują.
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