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Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: „Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, w tym wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania
przetargowego w celu udzielenia zamówienia publicznego na wdrożenie komponentów systemu BackOffice NIZP-PZH
w ramach projektu pn.: Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- komunikacyjnych dla usług
świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny
(NIZP-PZH)””
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania:
Pytanie nr 1
Kierujemy się z prośbą o umożliwienie składania ofert również drogą elektroniczną, tj. składania ofert opatrzonych
elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Swoją prośbę kierujemy z uwagi na szczególne utrudnienia w terminowym
dostarczaniu przesyłek zarówno przez Pocztę Polską jak i przez firmy kurierskie z uwagi na sytuację pandemii w kraju.
Terminy doręczeń są znacznie wydłużone. Tym samym wykonawcy spoza Państwa powiatu czy województwa mają
znaczne utrudnienie lub wręcz uniemożliwione złożenie oferty w terminie. Pragniemy również zwrócić uwagę, że
składanie ofert opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych w postępowaniach poniżej tzw. progów unijnych jest rekomendowane zarówno przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych jak i przez Ministerstwo Zdrowia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej.
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (procedura krajowa) Zamawiający nie ma
obowiązku użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W chwili obecnej, pomimo epidemii, zarówno Poczta jak i firmy kurierskie działają już normalnie i terminowo doręczają
przesyłki. Zamawiający w dniu 22.05.2020 r. przedłużył termin do składania ofert o ponad tydzień w związku z
powyższym każdy Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w terminie.
Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
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