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wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na zadanie
pn.: „Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 
wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat”

Zamawiający informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści Ogłoszenia 
o zamówieniu oraz Instrukcji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
dialogu konkurencyjnego na zadanie pn.:„Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu Wczesnego 
Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0 wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą 
utrzymania przez okres 5 lat’\ zwanej dalej Instrukcją):

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby doświadczenie wszystkich osób wyznaczonych do realizacji umowy, 
określone w pkt 3.2.2 Instrukcji udziału w postępowaniu, mogło zostać nabyte w okresie ostatnich 6 lat 
przed upływem terminu składania ofert? Zdaniem Wykonawcy, doświadczenie nabyte w ciągu 6 ostatnich lat 
zamiast 5 ostatnich lat, nie dezaktualizuje się i nadal będzie wystarczające do pełnienia wskazanych ról 
w projekcie.

Przede wszystkim należy podkreślić, przepisy prawa zamówień publicznych i aktów pochodnych, nie nakładają 
obowiązku wyznaczenia maksymalnego okresu czasu w jakim dane doświadczenie zostało zdobyte, w przypadku 
formułowania warunku udziału dotyczącego zdolności pracowników.

Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku wyznaczania warunków udziału dotyczących zrealizowanych usług 
(dostaw czy robót budowlanych). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, wykazywane usługi powinny być zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania 
ofert. To samo Rozporządzenie daje możliwość dopuszczenia przedłożenia wykazu usług zrealizowanych 
w okresie dłuższym niż 3 lata, z której to dyspozycji Zamawiający skorzystał.

W związku powyższym zwracamy się z prośbą o ujednolicenie treści warunku udziału dt. zespołu jakim ma 
dysponować wykonawca, poprzez dopuszczenie okresu 6 lat na zdobycie opisanego w warunkach udziału 
doświadcznie.a."

O dpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w pytaniu.

Pytanie nr 2:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 3.2., pkt 2) ł.p. 1.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga posiadania przez Kierownika Projektu (Architekta) 
certyfikatu dotyczącego stosowanej metodologii prowadzenia projektów na dowolnym poziomie 
kompetencyjnym. ”

O dpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga od Kierownika Projektu (Architekta) certyfikatu stosowanej metodologii prowadzenia 
projektów na dowolnym poziomie kompetencyjnym.

Pytanie nr 3:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 3.2., pkt 2) l.p. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga posiadania przez Architekta rozwiązań GIS dowolnego 
certyfikatu wystawionego przez dostawcę rozwiązań GIS”.



Zamawiający wymaga posiadania przez Architekta rozwiązań GIS dowolnego certyfikatu wystawionego 
przez dostawcę rozwiązań GIS.

Pytanie nr 4:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 3.2., pkt 2) l.p. 6 

Prosimy o wyjaśnienie użytego pojęcia „aplikacji webowej ofert". ”

O dpow iedź na pytanie nr 4:

Zamawiający, w treści Rozdziału VII ust. 3 pkt 2 wiersz 6 kolumna 4 tabeli, poprawia oczywistą omyłkę 
pisarską poprzez wykreślenie wyrazu „ofert”.

Zwrot otrzymuje brzmienie: „Wdrożenie przynajmniej jednego rozwiązania zapewniającego zabezpieczenie 
aplikacji webowej.”

Pytanie nr 5:

„ Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 3.2., pkt 2)

W przypisie do tabeli Zamawiający wskazuje, że zespół osób zdolnych do realizacji zamówienia powinien liczyć 
nie mniej niż 6 osób.

a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca przedstawi zespół 
składający się z większej liczby osób (po kilka osób na każde stanowisko).

b) Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryteriach kwalifikacji 
dla poszczególnych stanowisk w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi na dane stanowisko więcej niż jedną 
osobę i każda z nich będzie posiadała doświadczenie, które pozwoli na uzyskanie większej 
(w tym maksymalnej dla każdej z tych osób) liczby punktów. ”

O dpow iedź na pytanie nr 5:

Zamawiający potwierdza, że zespół osób, którym Wykonawca będzie musiał dysponować w okresie realizacji 
zamówienia może składać się z większej liczby osób niż 6, natomiast w celu potwierdzenia spełniania warunku 
udziału w postępowaniu oraz do oceny w kryteriach selekcji należy wskazać po jednej osobie, podlegającej 
ocenie pod względem spełnienia wymagań, postawionych przez Zamawiającego w odniesieniu 
do poszczególnych stanowisk.

Pytanie nr 6:

„ Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 5

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Wykonawca ma składać oświadczenie wskazane w pkt 2), skoro jest ono 
tożsame w treści ze zobowiązaniem innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów (wzór takiego zobowiązania Zamawiający dołączył do dokumentacji postępowania). W praktyce 
zamówień publicznych Wykonawcy w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów składają wyłącznie 
zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia im niezbędnych zasobów i nie powielają zawartych w tym 
zobowiązaniu zapisów w ramach własnego oświadczenia o korzystaniu z zasobów podmiotu udostępniającego. ”

O dpow iedź na pytanie nr 6:

Wskazana treść ma charakter informacyjny. Potwierdzeniem tej sytuacji jest złożenie przez podmiot trzeci 
oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Instrukcji.

Pytanie nr 7:

„ Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 16, wiersz A pkt 1

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do podwykonawców w celu potwierdzenia, że nie podlegają oni 
wykluczeniu z postępowania, Zamawiający żąda złożenia wyłącznie oświadczenia JEDZ i nie wymaga składania 
żadnych innych dokumentów dotyczących podwykonawcy. ”

O dpow iedź na pytanie nr 3:



O dpowiedź na pytanie nr 7:

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału VII ust. 16 Instrukcji (wiersz A pkt 1 tabeli) Wykonawca, który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 16, wiersz C pkt 4

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg złożenia dokumentów przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie 
lub jednego dokumentu obejmującego łącznie wszystkich tych Wykonawców dotyczy wyłącznie polisy OC, a nie 
dotyczy potwierdzenia posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej. ”

O dpow iedź na pytanie nr 8:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku Wykonawców występujących wspólnie polisa (składana 
wraz z potwierdzeniem opłacenia składki) musi obejmować łącznie wszystkich Wykonawców lub każdy 
z Wykonawców musi złożyć polisę wraz z potwierdzeniem opłacenia składki na kwotę 2 000 000,00 zł.

Pytanie nr 9:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 16, wiersz C pkt 5 i 6

a) Zamawiający wskazuje: „Uwaga: w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotu 
trzeciego — składane w formie elektronicznej, podpisane przez przedstawiciela podmiotu lub pełnomocnika 
(zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) ”

Prosimy o wyjaśnienie, czy zapis ten należy rozumieć w ten sposób, że w przypadku gdy Wykonawca powołuje 
się na zasoby podmiotu trzeciego, to wówczas wykaz wykonanych usług ma być podpisany przez przedstawiciela 
tego podmiotu, a nie przez Wykonawcę? Praktyka zamówień publicznych oraz linia orzecznicza KIO wskazuje, 
że wykazy (zarówno wykonanych usług/dostaw/robót budowlanych jak  i osób) podpisywane są przez Wykonawcę 
niezależnie od tego, czy wykazywane zasoby należą bezpośrednio do niego czy też do podmiotu udostępniającego 
zasoby Wykonawcy. Podmiot trzeci podpisuje w takiej sytuacji jedynie zobowiązanie do udostępnienia zasobów, 
czego zresztą sam Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu słusznie żąda.

b) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający rzeczywiście wymaga złożenia wymienionych wykazów (usług 
oraz osób) dopiero na wezwanie skoro zgodnie z zasadami kwalifikacji Wykonawców punkty 
w poszczególnych hyteriach kwalifikacji zamierza przyznawać właśnie na podstawie danych zawartych 
w wykazach. Logicznym wydaje się złożenie tych wykazów wraz z wnioskiem tak, aby Zamawiający mógł 
dokonać oceny i kwalifikacji Wykonawców do kolejnego etapu postępowania. Jednocześnie uwzględniając 
fakt, że Zamawiający może żądać podania stosownych informacji dotyczących spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz informacji dotyczących kiyteriów kwalifikacji w formularzu JEDZ prosimy
0 potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć w tym celu wraz z formularzem JEDZ wykazy (załączniki nr 3
1 4) i nie musi ich składać ponownie na wezwanie Zamawiającego. Złożenie wykazów na etapie składania 
wniosków jest dodatkowo uzasadnione faktem, że umieszczenie stosownych informacji w formularzu JEDZ 
w przypadku przedmiotowego postępowania może być kłopotliwe ze względu na dużą ilość danych, jakie 
należy podać. ”

O dpow iedź na pytanie nr 9:

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, to wykaz wykonanych usług 
powinien zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Jednocześnie, w przypadku złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Załączników 
nr 3 i 4 do Instrukcji, Wykonawca nie będzie wzywany do ich ponownego złożenia, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

Pytanie nr 10:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 16, wiersz C pkt 7

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawca będzie 
zobowiązany złożyć dopiero na wezwanie Zamawiającego. ”



O dpow iedź na pytanie nr 10:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca będzie zobowiązany złożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego 
do udostępnienia zasobów na wezwanie Zamawiającego, z zastrzeżeniem możliwości zaistnienia sytuacji, 
wskazanej w odpowiedzi na pytanie nr 9 w odniesieniu do pkt b) zadanego pytania.

Pytanie nr 11:

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział VII, ust. 16, wiersz D

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający rzeczywiście żąda odrębnego złożenia przez każdeso z wykonawców 
występujących wspólnie następujących dokumentów:

Pkt 4 -  dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
(W komentarzu do tego punktu Zamawiający wskazuje taką konieczność wyłącznie w odniesieniu do polisy OC 
i to jedynie w przypadku gdy Wykonawcy występujący wspólnie nie dysponują dokumentem potwierdzającym 
objęcie ich wspólnie ochroną ubezpieczeniową),

Pkt 5 -  wykaz usług,

Pkt 6 -  wykaz osób,

Pkt 7 -  Zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z innymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 
Instrukcji.

Praktyka zamówień publicznych oraz linia orzecznicza KIO wskazuje, że tego typu dokumenty składane są 
wspólnie przez wszystkie podmioty, jako jeden dokument potwierdzający spełnianie poszczególnych warunków 
udziału w postępowaniu i podpisywane są przez pełnomocnika tych podmiotów. Wyjątek stanowi sytuacja, 
w której Zamawiający formułuje odrębny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów 
występujących wspólnie tak, jak  w przedmiotowym postępowaniu mamy do czynienia w przypadku ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej, gdzie Zamawiający żąda złożenia odrębnych polis OC dla każdego 
z wykonawców występujących wspólnie lub polisy łącznej dla wszystkich wykonawców. ”

O dpow iedź na pytanie nr 11:

W przypadku treści wiersza C pkt 4 tabeli, o której mowa w Rozdziale VII ust. 16 Instrukcji, sposób wykazania 
spełnienia warunku precyzują postanowienia Rozdziału VII ust. 4 Instrukcji.

Natomiast, zgodnie z treścią uwag, zawartych w wierszu C pkt 5 i 6 tabeli, o której mowa w Rozdziale VII 
ust. 16 Instrukcji, Wykonawca -  bez względu na status -  składa jeden wykaz usług oraz jeden wykaz osób 
skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.

Z kolei, jak wynika z treści kolumny „Forma złożenia” wiersza C pkt 7 tabeli, o której mowa w Rozdziale VII 
ust. 16 Instrukcji, zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z innymi dokumentami składane jest 
przez przedstawiciela podmiotu udostępniającego lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym 
status prawny podmiotu lub pełnomocnictwem dołączonym do wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu).

Pytanie nr 12

„Dotyczy Instrukcji w postępowaniu - Rozdział XIII, ust.2.1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach kryterium K.2.1 punktowany jest udział osoby wskazanej na stanowisko 
Kierownika Projektu (Architekta) w roli kierownika projektu dla systemu opisanego w punkcie a) 
i zaprojektowanie systemu opisanego w punkcie b). ”

O dpow iedź na pytanie nr 12:

Zamawiający potwierdza treść Rozdziału XIII ust. 2 pkt 2.1 Instrukcji.

Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź -  zamieszczona na stronie internetowej: bip.duw.pl 
i na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl -  pozostaje bez wpływu na treść Ogłoszenia 
o zamówieniu i nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
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