Kalisz, dnia 19 września 2017 roku
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy
internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich
w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem
edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków
Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na
podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej
zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania.
Pytanie 1. Zmiana kryterium z kryterium poprzedniego "Wiarygodność-doświadczenie" na
kryterium "Termin wykonania" jest bardzo niekorzystnym kryterium dla jakości wykonania tak
istotnego przedmiotu zamówienia. Wymagany termin dostarczenia w pełni wartościowego dzieła
powinien być podany przez Zamawiającego zaś Wykonawca powinien zobowiązać się dotrzymania
terminu w stosownym oświadczeniu. Postawienie otwartego terminu wykonania tak jak jest w
obecnej wersji zamówienia pozwala na pewną spekulację terminem i nie zabezpiecza wymaganej
wysokiej jakości wykonania dzieła. Poprzednie kryterium bazujące na doświadczeniu było bardziej
miarodajne ponieważ pozwalało na wyłonienie bardziej doświadczonego Wykonawcy, który
zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia na wyższej jakości. Poza tym kryterium "Termin
wykonania" w wersji obecnej jest bardzo niejednoznacznie sprecyzowane i pozwala na podawanie
nierealnych terminów wykonania np. 1 dnia. Tego typu błędy znane są z innych przetargów, które
w ostatecznie były przeprowadzane powtórnie i w rzeczywistości skracały czas na wykonanie
dzieła. Proszę rozważyć możliwość do powrotu do poprzedniego kryterium "Wiarygodnośćdoświadczenie" zabezpieczając w ten sposób jakość wykonania przedmiotu zamówienia a termin
wykonania usługi zabezpieczyć w oddzielnym oświadczeniu Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany kryterium z uwagi na konieczność przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji
oraz równe traktowanie wykonawców, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje powrotu do poprzedniego kryterium, jakim
była wiarygodność-doświadczenie oferenta.
Pytanie 2. Termin składania oferty:
Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki
12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych,
zamkniętych kopertach, w terminie do 21.09.2017 r. (czwartek) do godz. 12:00.
W związku z brakiem możliwości ze strony kuriera z miejscowości poza Kaliszem (Sprawdzone wg
kodu Zamawiającego) dostarczenia na 100% do godz. 12:00 uprzejmie proszę o zmianę godziny z
godziny 12:00 na 15:00 lub 16:00 tak aby uniknąć sytuacji, że spóźnienie kuriera nawet o parę
minut wykluczy potencjalnego Wykonawcę z udziału.
Uprzejmie proszę o rozpatrzenie moich uwag pozytywnie gdyż zależy mi na dostarczeniu Państwu
usługi najwyższej jakości.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje określony w SIWZ termin i godzinę składania ofert, jako
nieprzekraczalny. Oferty należy zatem składać do dnia 21 września br do godziny 12:00 w siedzibie
Zamawiającego. Zamawiający przypomina o możliwości dostarczenia dokumentów osobiście.

