Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r
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Do Wykonawców
w przetargu nieograniczonym
nr WZ/44/2020
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Budowę i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności
energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu. Nr sprawy WZ/44/2020.
W związku z pytaniem zadanym przez Wykonawcę, przekazuję poniżej treść pytania wraz
z odpowiedzią.
Pytanie
Dotyczy cz. III SIWZ OPZ, Pkt 2:
Jako przedmiot zamówienia Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest
budowa platformy, w tym portalu informacyjnego (CMS), jednak w wykazie specjalistów nie
wskazuje na specjalistów od projektowania stron internetowych.
Czy to oznacza, że Zamawiający zapewni webmasterów, projektantów stron internetowych,
grafików do realizacji zadania?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że nie zapewni webmasterów, projektantów stron internetowych, ani
grafików do realizacji w ramach umowy zadań, które co do zasady wykonują osoby
o wskazanych specjalnościach.
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca realizując przedmiotowe zamówienie, zobowiązany
będzie do wykonania wszystkich zadań objętych opisem przedmiotu zamówienia i do
Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego (profesjonalnego) zespołu, który w całości
będzie w stanie zrealizować zlecone zadania.
Zgodnie z Częścią III SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekuje od
Wykonawcy między innymi wykonania projektu wykonawczego, prototypu klikalnego, oraz
wykonania platformy, w tym części informacyjnej (CMS). Zamawiający oczekuje wykonania
tych zadań zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi budowy stron internetowych, ich
estetyki, zgodności z kolorystyką i księgą znaku obowiązującą w NFOŚiGW, zgodności z
prawem, w tym z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamawiający oczekuje także prawidłowego
wyświetlania i możliwości pozycjonowania portalu w wyszukiwarkach internetowych.
Do realizacji tych zadań Wykonawca musi zapewnić profesjonalny zespół, o odpowiednim
doświadczeniu, który będzie w stanie prawidłowo wykonać zlecone zadanie.
Niemniej, z żadnych przepisów prawa nie wynika obowiązek stawiania przez Zamawiającego
w prowadzonym postępowaniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania

przez Wykonawcę dysponowania osobami o wskazanych kompetencjach (w tym
webmasterów, projektantów stron internetowych, grafików, a także innych osób niezbędnych
do wykonania zamówienia, a nie wymienionych w warunku udziału w postepowaniu). Osoby
takie nie będą zatem ani ocenianie w ramach kryteriów oceny ofert, ani w zakresie spełniania
przez Wykonawcę wymaganego minimalnego warunku udziału w postepowaniu, w zakresie
dysponowania ww. osobami.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprawność wykonania poszczególnych elementów
zamówienia w budowanym systemie, m.in. w zakresie realizowanym przez ww. specjalistów,
będzie weryfikował zarówno korzystając z wiedzy pracowników posiadających doświadczenie
w zarządzaniu stronami internetowymi posiadanymi przez Zamawiającego, jak też
wykorzystując narzędzia do audytu automatycznego, w rodzaju np. PageSpeed Insights lub
Google Lighthouse.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Artur Kucharski

WZ/44/2020

2

