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Wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert

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 Wykonawców, którzy zostali zaproszeni do składania ofert wpłynęły pytania 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 29 października 2021 r.

Swoją prośbę motywujemy:

1) Dobór infrastruktury sprzętowej oraz łącza internetowego wymaga współpracy z wieloma dostawcami, 
co wymagana finalnie otrzymania wielu cząstkowych ofert, które następnie należy zweryfikować i odpowiednio 
umieścić w koncepcji rozwiązania będącej jednym z kryterium oceny ofert;

2) Weryfikacją umowy pod względem prawnym i merytorycznych szczególnie w zakresie praw autorskich;

3) Szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania bardzo złożonej pod względem merytorycznym 
koncepcji całościowego rozwiązania uwzględniającego system, infrastrukturę oraz łącza sieci internetowej;

4) Przygotowanie oferty wymagana zaangażowania co najmniej 6 kluczowych osób merytorycznych, które 
obecnie realizuję bardzo dla Nas ważne i strategiczne projekty, dlatego wymagane jest przeorganizowanie 
zasobów wewnętrznych firmy;

5) Zgodnie z przyjętymi praktykami i standardami PZP, w przypadku tak złożonych i strategicznie ważnych 
dla Państwa Polskiego projektów przyjmuje się zazwyczaj 30 dni na przygotowanie rzetelnej oferty;

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie Naszej prośby. Brak zgody na wydłużenie terminu spowoduje 
trudności w przygotowaniu i złożeniu rzetelnej oferty. ”

Pytanie nr 2:

„ W związku z planowanym udziałem w prowadzonym przez Państwa postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w tiybie dialogu konkurencyjnego na realizację zadania ,, Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie 
"Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0" wraz ze sprzętową infrastrukturą 
serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 la t” (numer referencyjny: AL-ZP.272-34/20/ZP/DK). 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 26 października 2021 r.

W związku z trwającym w Spółce okresem finalizacji prac projektowych mamy istotne problemy z zapewnieniem, 
w wyznaczonym przez Państwa terminie, osób merytorycznych, których wiedza jest kluczowa z punktu widzenia 
rzetelnego przygotowania szacowania zgodnie z określonymi przez Państwa wymaganiami. Ponadto, w związku 
z wejściem w życie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami 
kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), która określa między innymi zasady i tryb zapobiegania 
oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej 
tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu 
unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej (art. 1 ust. 1 pkt 1 
tej ustawy), wiele firm zgodnie z art. 3 tej ustawy: „ W celu przeciwdziałania COVlD-19 pracodawca może 
polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem 
je j stałego wykonywania (praca zdalna). ", w trosce o zdrowie pracowników, współpracowników, kontrahentów
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oraz ich rodzin, zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego podjęło decyzję o przejściu pracowników i współpracowników w tryb pracy zdalnej. Przez wzgląd 
na powyższe oraz szereg innych utrudnień związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną, w ocenie Oferenta 
niezbędny jest dodatkowy czas, który umożliwi przygotowanie i skuteczne złożenie oferty przez wszystkich 
zainteresowanych postępowaniem Wykonawców. Wyżej opisana sytuacja epidemiologiczna w bezpośredni 
sposób wpłynęła na dostępność specjalistycznego personelu w zespole Oferenta. Problemy z personelem mają 
bezpośredni wpływ na przygotowanie rzetelnej i poprawnej merytorycznie oferty. W związku z tym prosimy 
o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i przedłużenie terminu składania ofert. ”

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26 października 2021 r. do godziny 
10°°.

W związku z powyższym, treść Rozdziału XI SIWZ — Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ulega 
następującej zmianie:

1. Treść ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać drogą elektroniczną, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej 
pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl, do dnia 26 października 2021 r. do godz. 10°°.

2. Treść ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26 października 2021 r. o godz. 103° za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu 
z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, pokój 2164.

UWAGA: Zebranie osób, zainteresowanych udziałem w otwarciu ofert odbędzie się w dniu
26 października 2021 r. o godz. 1010, przed wejściem do budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. Z racji obecnej sytuacji 
zagrożenia epidemicznego, zainteresowane osoby, chcące wziąć udział w otwarciu ofert,
powinny zgłosić ten fakt Zamawiającemu -  najpóźniej do dnia 25 października 2021 r.
i zachować wszelkie wymagane środki ochrony osobistej -  w tym w szczególności powinny
posiadać i założyć maseczki ochronne oraz poddać się badaniu temperatury ciała.

Osobą do kontaktu w sprawie ewentualnego udziału w otwarciu ofert będzie, ze strony 
Zamawiającego, Pan Mirosław Ziajka, e-mail: zamowienia@duw.pl.

Jednocześnie, analogicznej zmianie -  ti. wydłużeniu do dnia 26 października 2021 r., do godziny 10°° — ulega 
termin na złożenie ofert, wskazany przez Zamawiającego w treści Informacji o zakończeniu dialogu. 
Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 7 października 2021 r.

Zamawiający informuje, że niniejsza odpowiedź została przesłana Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert 
oraz zamieszczona na platformie zakupowej pod adresem: duw.ezamawiajacy.pl oraz na stronie internetowej: 
bip.duw.pl.

Otrzymują:

1. Intergraph Polska Sp. z o. o. 
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

2. Konsorcjum firm:
GISPartner Sp. z o. o. (lider) 
ul. Długosza 60 
51-162 Wrocław
GeoTechnologies Sp. z o. o. (członek) 
ul. Długosza 60 
51-162 Wrocław
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