Kalisz, dnia 15 września 2017 roku

Odpowiedzi na pytania i zmiana 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 oraz treść zmiany SIWZ.
Pytanie 1. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące pkt 6.5.2- Czy Wykonawca powinien wykazać
10 realizacji stron internetowych i 10 aplikacji mobilnych czy dotyczy to łącznie 10 usług?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia okres, w którym Wykonawca powinien zaprezentować minimum
10 realizacji stron internetowych i 10 aplikacji mobilnych, z 24 miesięcy do 36 miesięcy (3 lata).
Wykonawca powinien łącznie wykazać minimum 10 realizacji stron internetowych i aplikacji
mobilnych z okresu ostatnich 36 miesięcy, w tym:
- Minimum jedną realizację posiadającą autorski system CMS, pozwalający na zarządzanie i
publikację plików multimedialnych o budżecie całkowitym nie mniejszym niż 150.000,00 brutto.
- Minimum dwie realizacje dla instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych o budżecie
nie mniejszym niż 70.000,00 brutto każda.
- Minimum dwie realizacje z wdrożeniem WCAG.
- Minimum jedną realizację aplikacji mobilnej o budżecie nie mniejszym niż 50.000,00 zł brutto.
(Pkt 6.5.2 SIWZ).

Pytanie 2. W rozdziale XIV punkt d i e wymagają Pastwo:
d. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
e. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
Ponieważ wartość zamówienia plasuje się w pierwszym progu przetargowym czy może ulec
zmianie wymóg zaświadczenia na oświadczenie.
Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia Zamawiający może wymagać aktualnego zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego o braku zaległości podatkowych (§5 ust. 2 Rozporządzenia) oraz aktualnego
zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (§5 ust. 3
Rozporządzenia). Zamawiający wymaga zatem załączenia do składanej oferty wyżej wymienionych
dokumentów.

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

