Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

DBA-2/240-56/2016

Warszawa, 29 grudnia 2016 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na „przygotowanie, zaprojektowanie
i wdrożenie internetowej platformy e-learningowej oraz szkoleń e-learningowych
dotyczących zmów przetargowych dla pracowników administracji publicznej” informuję,
że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o następującej treści:
1. W Części III SIWZ pkt 3.2 widnie zapis:
„W celu oceny ofert w kryterium Demonstracyjna próbka platformy i szkolenia
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp (np. łącze) do demonstracyjnej próbki
platformy i szkolenia przygotowane na podstawie tekstu edukacyjnego załączonego
do SIWZ (Załącznik Nr 9).”
Proszę potwierdzić, że przez dostęp (np. łącze) rozumieją Państwo przekazanie linku
(hiperłącza), za pomocą którego Zamawiający będzie mógł zweryfikować
demonstracyjną próbkę?
Odpowiedź: Tak, przez dostęp (łącze) Zamawiający rozumie np. link (hiperłącze). Jeżeli link
zostanie zaszyfrowany, Wykonawca przekaże Zamawiającemu także login oraz hasło
dostępu. Przekazanie dostępu może także oznaczać wskazanie miejsca (np. ftp) wraz
z loginem i hasłem.
2. W Załączniku nr 8 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy § 2 pkt 5
Zamawiający wprowadził zapis:
„Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić osobę z niepełnosprawnością/bezrobotną,
o której mowa w ust. 4, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy,
a następnie udowodnić ten fakt poprzez przedstawienie w terminie 4 dni od dnia
podpisania umowy z tą osobą Zamawiającemu kopii tej umowy oraz odpowiednio kopii
orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenie z odpowiedniego urzędu pracy
o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej na dzień podpisania Umowy.*
*dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który zadeklaruje w ofercie zaangażowania
w realizację zamówienia osoby z niepełnosprawnością/osoby bezrobotnej.
Proszę odpowiedzieć, czy jeśli Wykonawca zadeklaruje chęć zatrudnienia osoby
z niepełnosprawnością lub osoby bezrobotnej, jaki musiałby być wymiar czasu pracy
i okres zatrudnienia.
Odpowiedź: Okres zatrudnienia zależy od funkcji jaką osoba miałaby pełnić w zespole
projektowym oddelegowanym do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby osoba
z niepełnosprawnością/bezrobotna była zatrudniona na czas pełnienia funkcji w projekcie.
Decyzję co do formy zatrudnienia Zamawiający pozostawia Wykonawcy, przy czym
zastrzega, iż forma zatrudnienia musi być odpowiednia do pełnionej przez osobę
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z niepełnosprawnością/bezrobotną funkcji w zespole projektowym przy zachowaniu
obowiązujących przepisów prawa pracy.
3. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3
po numerem 6 widnieje zapis: Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie pakietu 80
roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach zamówienia w czasie
trwania umowy a po podpisaniu protokołu odbioru, w szczególności w celu
modyfikowania platformy i aktualizowania szkoleń”.
Z uwagi na fakt, że modyfikacja platformy i aktualizacja szkoleń to dwa różne działania
za którymi stają dwie różne stawki, miary i jednostki, proszę o wyjaśnienie, jak będzie
przebiegała procedura odbioru pakietu 80 roboczogodzin?
Odpowiedź: Zgodnie z przywołanym zapisem, przedmiotem zamówienia jest zapewnienie
pakietu 80 roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach zamówienia
w czasie trwania umowy a po podpisaniu protokołu odbioru. Oznacza to, że koszt
wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego modyfikacji lub aktualizacji zostanie
pokryty w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 Załącznika Nr 8 do SIWZ - Istotne
postanowienia umowy.
W przypadku pojawienia się potrzeby dokonania modyfikacji na platformie lub aktualizacji
szkoleń, Wykonawca zostanie poproszony przez Zamawiającego o przedstawienie
szczegółowej oceny (wraz z wyceną) pracochłonności wskazanych prac. Rozliczenie pakietu
roboczogodzin nastąpi w oparciu o przedstawioną ocenę.
4. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3
po numerem 6 widnieje zapis: Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie pakietu 80
roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach zamówienia w czasie
trwania umowy a po podpisaniu protokołu odbioru, w szczególności w celu
modyfikowania platformy i aktualizowania szkoleń”.
Czy Zamawiający wymagać będzie wcześniejszej oceny pracochłonności zleconych
modyfikacji/aktualizacji?
Odpowiedź: Tak, w przypadku pojawienia się potrzeby dokonania modyfikacji na platformie
lub aktualizacji szkoleń, Wykonawca zostanie poproszony przez Zamawiającego
o przedstawienie szczegółowej oceny (wraz z wyceną) pracochłonności wskazanych prac.
Rozliczenie powinno być przedstawione w pliku Excel w sposób umożlwiający zbadanie
zarówno kosztu 1 godziny danej pracy, jak również podsumowanie całościowego kosztu
zleconej pracy. W przypadku różnych stawek za różne rodzaje pracy, takie wyszczególnienie
również powinno zostać zawarte w kosztorysie.
5. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3
po numerem 6 widnieje zapis: Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie pakietu 80
roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach zamówienia w czasie
trwania umowy a po podpisaniu protokołu odbioru, w szczególności w celu
modyfikowania platformy i aktualizowania szkoleń”.
Na jakiej podstawie Zamawiający będzie dokonywał rozliczenia wykonanych prac
w ramach pakietu?
W szczególności prosimy o przedstawienie dokumentów jakie miały być podstawą do
rozliczenia.
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Odpowiedź: Rozliczenie pakietu roboczogodzin nastąpi w oparciu o przedstawioną przez
Wykonawcę szczegółową ocenę (wraz z wyceną) pracochłonności wskazanych przez
Zamawiającego prac. Kolejno wykonywane przez Wykonawcę prace zostaną odliczane z puli
80 roboczogodzin.
6. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 3
po numerem 6 widnieje zapis: Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie pakietu 80
roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego w ramach zamówienia w czasie
trwania umowy a po podpisaniu protokołu odbioru, w szczególności w celu
modyfikowania platformy i aktualizowania szkoleń”.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu, chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wielkość
zleconych prac przez Zamawiającego może przewyższyć pakiet 80 roboczogodzin. Chcąc
zapewnić realizację całości zleconych prac proszę o wyjaśnienie, na jakich zasadach
miałoby nastąpić rozliczenie prac, jeżeli zlecone prace przewyższą liczbę roboczogodzin
Pakietu?
Proszę powiedzieć, czy Zamawiający przewiduje zlecenie dodatkowego/uzupełniającego
zamówienia na modyfikacje platformy i aktualizacje szkoleń po wykorzystaniu pakietu
80 roboczogodzin?
Odpowiedź: Zamawiający szacuje, że pakiet 80 roboczogodzin powinien być wystarczający.
Jednocześnie zastrzega, że w przypadku konieczności zlecenia większej liczby roboczogodzin
Zamawiający może skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
pzp i aneksować umowę w tym zakresie.
7. Proszę o udostępnienie wersji edytowalnych załączników do SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający
zamieścił
na
stronie
internetowej
https://uokik.gov.pl/ogloszenia_o_przetargach.php#faq2944 edytowalne wersje załączników.
8. Jednym z kryteriów wyboru jest Kryterium społeczne, którego waga wynosi 5%,
proszę zatem o wskazanie miejsca w formularzu ofertowym lub innych załącznikach,
w których należy zamieścić informację o deklaracji zatrudnienia osoby
z niepełnosprawnością lub osoby bezrobotnej, pozwalającą na ocenę tego kryterium.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż stosowna deklaracja o zatrudnieniu osoby
z niepełnosprawnością lub osoby bezrobotnej musi znaleźć się w treści oferty (w Formularzu
ofertowym lub w odrębnym oświadczeniu). W celu ułatwienia Wykonawcom złożenia
stosownego oświadczenia w tym zakresie, Zamawiający modyfikuje Formularz ofertowy
stanowiący Załącznik Nr 7 do SIWZ poprzez dodanie w nim następującego zapisu:
„Oświadczam/y, iż do zespołu projektowego zaangażujemy/nie zaangażujemy* co najmniej
jedną osobę z niepełnosprawnością (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.
U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)/ osobę bezrobotną, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U.
z 2016, poz. 645 ze zm.)* (*niepotrzebne skreślić).
9. W części II punkcie 1.2.1.2. Zamawiający wskazał wymagania względem osób
zdolnych do wykonania zamówienia, jakim Wykonawca zobowiązany jest dysponować
podczas realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający wymaga m. in aby
Wykonawca wykazał, iż w ramach realizacji zamówienia będzie dysponował:
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Ekspertem merytorycznym posiadającym wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
i minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prawa
konkurencji, w szczególności zmów przetargowych, w jednym z następujących obszarów:
działalność dydaktyczna, działalność naukowa (publikacje naukowe, udział
w konferencjach w charakterze prelegenta), działalność szkoleniowa w zakresie prawa
konkurencji. Zadaniem eksperta będzie nadzór nad opracowaniem metodyki szkolenia,
scenariusza oraz materiału szkoleniowego.
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza, aby w ramach tego Zamówienia
Wykonawca wykazał osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
prawa konkurencji, w szczególności zmów przetargowych w każdym ze wskazanych
poziomów, posiadającą przy tym wykształcenie wyższe w zakresie socjologii oraz
zarządzania.
Zdaniem Wykonawcy żądanie posiadania wykształcenie wyższego w zakresie tylko
i wyłącznie dwóch wskazanych kierunków w znaczącym stopniu ogranicza możliwość
udziału w postępowaniu osobom, które posiadają odpowiednie wiedzę i kompetencje
w zakresie przedmiotu postępowanie i byłyby zdolne do prawidłowej realizacji
zamówienia. Wskazujemy przy tym, iż na studiach ekonomicznych zagadnienia
związane z prawem konkurencji, w szczególności zmowami przetargowymi są poruszane
w stopniu marginalnym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby ekspert merytoryczny posiadał wykształcenie
wyższe w zakresie socjologii oraz zarządzania. Ukończenie obu wskazanych kierunków oraz
minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie prawa konkurencji,
w szczególności zmów przetargowych, w jednym z następujących obszarów: działalność
dydaktyczna, działalność naukowa (publikacje naukowe, udział w konferencjach
w charakterze prelegenta), działalność szkoleniowa w zakresie prawa konkurencji będzie
traktowane przez Zamawiającego jako wystarczające.
10. Czy wytyczne WCAG 2.0. mają się tyczyć całej platformy czy tylko ekranu
startowego?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt 3.2 Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
kryterium „Demonstracyjna próbka platformy i szkolenia”, Zamawiający wymaga spełnienia
wymogów WCAG 2.0 na platformie w zakresie zmiany kontrastu i wielkości czcionki.
Zamawiający nie wymaga spełnienia wymagań w zakresie WCAG 2.0 w próbce szkolenia
e-learningowego ani w wizualizacji strony startowej platformy. Zgodnie z pkt 3.2. Część III
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kryterium „Wizualizacja strony startowej
platformy”, Wykonawca może przedstawić wizualizację strony w formie wydruku, na płycie
DVD/CD w formie pliku .jpg lub w formie linka.
Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż inne wymagania są stawiane w przypadku
produktu wytworzonego w ramach zamówienia (nie próbki demo). Zgodnie z wierszem 6,
pkt. 3.1 „Wymagania podstawowe” Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:
 platforma w części dla beneficjentów musi zostać zbudowana zgodnie ze standardem
WCAG 2.0 na poziomie AA,
 szkolenia muszą spełniać wymogi WCAG 2.0. w zakresie podstawowym,
tj. umożliwiającym osobom z niepełnosprawnością co najmniej zmianę kontrastu,
wielkości czcionki oraz obsługę kluczowych elementów za pomocą klawiatury.
11. Czy w ofercie składanej dnia 05.01.2017 maja znajdować się załączniki nr 5 wraz
z referencjami i załącznik nr 6? Czy też te załączniki Wykonawca ma okazać dopiero po
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ogłoszeniu wyników i na wezwanie Zamawiającego, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej
oceniona?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ do złożenia dokumentów wskazanych w pkt. 2 lit. B
Części II SIWZ, w tym również Wykazu wykonanych usług (Załącznik Nr 5) wraz
z referencjami oraz wykazu osób (Załącznik Nr 6) będzie zobowiązany wyłącznie
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.
Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a ich uwzględnienie nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
do ofert. Oferty należy składać do dnia 5 stycznia 2017 r. do godz. 11:00. Termin
otwarcia ofert 5 stycznia 2017 r. godz. 11:30.
Dyrektor Generalny Urzędu
Maciej Jabłoński
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