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ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ 

 

 

I. Wyjaśnienia treści SWZ: 

Zamawiający informuje, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku wpłynęły pytania do treści SWZ. 

Zamawiający publikuje treść pytań oraz odpowiedzi na pytania udzielone przez 

Zamawiającego.  

 

1) 

Pytanie nr 1: 

Jaki jest budżet, który planujecie Państwo przeznaczyć na współpracę przy tworzeniu 

rozwiązania? Od tego zależy w jakim czasie i jakimi sposobami zrealizujemy zadanie.  

 

Odpowiedź: 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 

4.487.040,00 złotych brutto. 

 

2)  

Pytanie nr 2: 

Ile wynosi maksymalny czas od podpisania umowy do dostarczenia produkcyjnie gotowych 

funkcjonalności? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią Działu III – „Warunki zamówienia” Rozdziału 2 – „Termin i miejsce 

realizacji przedmiotu zamówienia”, termin na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 8 

miesięcy od dnia zawarcia umowy. Równocześnie Zamawiający dopuszcza przedłużenie 
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terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w Załączniku nr 2 do 

SWZ – „Projektowane postanowienia umowne”.  

 

3) 

Pytanie nr 3: 

Jakie są kryteria wyboru wykonawców, czy są jacyś preferowani, z którymi chcecie Państwo 

współpracować, (a których kompetencje moglibyśmy uzupełnić w razie potrzeby)? Jeśli nie, 

to co zaważy na wyborze dostawcy oprócz analizy kosztów? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nawiąże współpracę z Wykonawcą, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która nie podlega 

odrzuceniu i zostanie najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert.  

Warunki udziału w postępowaniu, które musi spełnić każdy Wykonawca chcąc złożyć ofertę w 

postępowaniu zostały określone w Dziale IV – „Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców” 

Rozdział 2 – „Warunki udziału w postępowaniu”.  

Kryteria oceny ofert niepodlegających odrzuceniu zostały określone w Dziale V „Oferty” 

Rozdziale 7 – „Kryteria oceny ofert”.  

Zamawiający rekomenduje zapoznanie się z treścią SWZ.  

 

4)  

Pytanie nr 4: 

Chciałbym się dowiedzieć jakie macie Państwo wyobrażenie na temat produktu końcowego. Z 

doświadczenia wiem, że nie zawsze dokumenty odzwierciedlają to, czego klient oczekuje.  

 

Odpowiedź: 

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia została określona w Załączniku nr 1 do SWZ 

– „Opis przedmiotu zamówienia”.  

Zamawiający rekomenduje zapoznanie się z treścią Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis 

przedmiotu zamówienia”. Równocześnie, Zamawiający informuje, że z uwagi na objęcie 

Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” tajemnicą przedsiębiorstwa 

Zamawiającego, udostępnienie Załącznika nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” 

następuje zgodnie z procedurą określoną w  Dziale III – „Warunki zamówienia” Rozdział 1 – 

„Opis przedmiotu zamówienia” ust. 9 – ust. 12 SWZ.  

 

5) 

Pytanie nr 5: 

Jeśli nie macie Państwo preferowanego dostawcy, to czy bylibyście skłonni do mniej 

rygorystycznego podejścia do wymaganych referencji?  

 

Odpowiedź: 



 
Odnośnie „preferencji” Zamawiającego w zakresie współpracy z Wykonawcami – por. 

odpowiedź na Pytanie nr 3.  

Zamawiający informuje, że Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert – 

złożyć wniosek o zmianę treści SWZ, także w zakresie warunków udziału w postępowaniu. 

Wniosek będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający dopuszcza modyfikację treści SWZ, z zastrzeżeniem konieczności zachowania 

warunków udziału w postępowaniu gwarantujących zdolności Wykonawcy do należytego 

wykonania zamówienia, przy zachowaniu zasady proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji 

i równego traktowania Wykonawców.  

 

III. Termin składania ofert 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 5 Pzp, termin składania ofert nie ulega 

zmianie.  

 

Terminem składania ofert jest 26 września 2022 roku, godz. 11.00.  
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Eleonora Burzyńska 
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