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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.15.2020.10 

 

 
 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie, budowa, 
dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju” – sprawa 
BA.WZP.26.15.2020 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający odpowiada na 
pytanie zadane przez wykonawcę pytanie do SIWZ: 
 
 
Pytanie 1 

Biorąc pod uwagę zakres zdefiniowany w SIWZ oraz stan istniejącego rozwiązania PIT, w ramach 

rozbudowy widzimy jako najlepsze z naszego punktu rozwiązanie, przygotowanie nowej wersji 

Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.  

Oznacza to bardziej zrobienie od nowa niż rozbudowę. Oczywiście produkt finalny będzie 

realizował wszystkie wymagane funkcje. 

 

Czy taka oferta będzie mogła być dopuszczona do rozpatrywania przez Państwa w ramach 

postępowania? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, iż w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. 2019, poz. 1843, ze zm.), określone zostały przesłanki odrzucenia oferty 

potencjalnego wykonawcy. O ile zatem, jak Państwo twierdzą, oferta będzie spełniać wszystkie, 

warunki oraz wymagania określone w SIWZ, a przy tym nie spełni innych przesłanek 

wymienionych w tym przepisie, nie dojdzie do jej odrzucenia. Dotyczy to wszystkich składanych 

ofert.  

Szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na wymagania w zakresie użycia oprogramowania Open 

Source przez wykonawcę oraz, że rozbudowany System nie może utracić żadnych funkcjonalności 

Warszawa, 27 kwietnia 2020 r. 
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Systemu. Decyzja o złożeniu oferty oraz ocena ryzyka związanego z jej ewentualną niezgodnością 

z SIWZ na etapie jej składania, należy do wykonawcy. 

 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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