
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

OpenNexus - Platformazakupowa.pl 

Szanowni Państwo, 

Poniżej zadajemy pytania dot. OPISU MINIMALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA: 

1) I Wymagania Ogólne dot pkt 4,5,6  

W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia oczekujemy na przesłanie w formie elektronicznej 

sprawozdania do Prezesa UZP za 2018 r - scan sprawozdania prosimy wysłać na 

piotr.szczepanski@platformazakupowa.pl 

ODPOWIEDZI: 

Sprawozdanie za rok 2018 zostało dodane do załączników w zakładce : 

ROCZNE SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH W ROKU 2018 

2)  III. WYMAGANIA FUNKCJONALNE MODUŁU DO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

BEZ ZASTOSOWANIA USTAWY PZP 

 2.1 Proszę o wyjaśnienie terminologii użytej w pkt 8 i 9 : "Oferty wykonawców muszą być systemowo 

dzielone na dwie odrębne części - komercyjną i merytoryczną (2 osobne koperty)" 

ODPOWIEDZI: 

Zamawiający wymaga, aby oferowane narzędzie umożliwiało podział oferty na dwie odrębne części: 

komercyjną zawierającą formularz ofertowy oraz część merytoryczną zawierającą informacje niejawne, 

informacje na temat spełniania zasad udziału w postępowaniu itp. ze względu na sposób prowadzenia 

zapytań ofertowych przez Zamawiającego. 

Zamawiający za pomocą platformy ma zamiar prowadzić otwarcia ofert w zapytaniach ofertowych w 

sposób jawny, a podział oferty na część merytoryczną i handlową ma za zadanie ułatwienie pracy 

Zamawiającego podczas tego procesu. 

2.2 Proszę o wskazanie podstawy prawnej wskazującej na wymóg rejestracji wykonawcy na 

Platformie operatora - pkt 10. "Możliwość składania ofert jedynie przez dostawców zarejestrowanych w 

bazie wykonawców Zamawiającego."  

ODPOWIEDZI: 

Zamawiający wymaga rejestracji wykonawców na platformie operatora w odniesieniu do zapytań 

ofertowych nie przekraczających wartości 30 tyś euro w oparciu o regulamin wewnętrzny udzielania 

zamówień. Omawiany warunek ma za zadanie zapewnić Zamawiającemu dostęp do budowanej na etapie 

współpracy z wykonawcą bazy wykonawców umożliwiającej przesyłanie automatycznych zaproszeń do 

wzięcia udziału w postępowaniu do wskazanej grupy wykonawców z wybranej kategorii zakupowej.  

Ponadto rejestracja wykonawców ma za zadanie umożliwić Wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu 

na wycofanie i aktualizację oferty przed upływem terminu składania ofert oraz umożliwić prowadzenie 

korespondencji z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą. 

Rejestracja Wykonawców i oświadczenia składane na tym etapie przez Wykonawców są podstawą do 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Dyrektywą Unijną RODO. 
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 2.3 Nasze stanowisko w zakresie zastosowania się do wymogu zgodnie z Pkt 10 - "Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert przez Wykonawców poprzez przesłanie pliku *.xls, pdf, ppt. Pliki 

mogą stanowić jedynie załączniki do oferty "  

ODPOWIEDZI: 
Zamawiający wymaga, aby oferta składana przez Wykonawcę w zapytaniu ofertowym składana była za 

pomocą ustruktyryzowanego formularza ofertowego, a nie za pomocą osobnych plików zgodnie z 

wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień do progu 30 tyś euro. 

Taki wymóg ma za zadanie ujednolicenie zbieranych ofert celem ich automatycznego zestawienia i 

tworzenia automatycznych raportów. 

 

Wyjaśnienie: 

Automatyzacja procesu w zamówieniach publicznych jest niemożliwa, a nawet sprzeczna z obecnie 

obowiązującym prawem i założeniami państwowego narzędzia e-Zamówienia, które kreśli standard dla portali 

e-Usług. W treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych czytamy: 

 § 4. Dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których 

mowa w § 2 ust. 1, są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne.     

 Art. 18 ustawy odnosi się z kolei do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które wskazuje szereg 

formatów danych w Załączniku nr 2 (więcej pod linkiem), które Wykonawca może wykorzystać 

przygotowując ofertę w postępowaniu przetargowym. 

Zaznaczyć jednak trzeba, że Zamawiający nie może narzucić formatu danych, zatem formularza aktywnego. 

Byłoby to równoznaczne z zapisem w SIWZ o treści: 

"Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oferty w narzuconym standardzie formularza pod 

rygorem nieważności" 

Jak wiemy Wykonawca ma prawo złożyć ofertę w dowolnym szablonie tak długo, jak długo oferta zawiera 

wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje. Zastosowanie automatyzacji zatem w formie 

aktywnych formularzy stoi w sprzeczności z polskim prawem. 

Co więcej, takie formularze utrudniają procedurę złożenia podpisów pod formularzem oferty. Należy zatem 

pamiętać, że dyrektywa 2014/24/UE w Artykule 22 6. c. (ii) wskazuje, że: 

"jeżeli oferta jest podpisywana z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, który jest umieszczony na 

zaufanej liście, instytucje zamawiające nie mogą stosować dodatkowych wymogów mogących utrudnić 

oferentom korzystanie z tych podpisów."   

Z uwagi na zadane pytania wnosimy o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 14 czerwca 2019  

 

 

 

Zmianie uległy zapisy dotyczące §6 wzoru umowy 
 

Termin składania ofert zostanie przesunięty do 13.06.2019 godz. 10.00 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000526/O/D20120526.pdf

