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Odpowiedzi na pytania w dialogu technicznym dotyczącym platformy cyfrowej 

PYTANIE 1. 

Zamawiający w treści Ogłoszenia o dialogu technicznym, w pkt. 2 Uczestnicy dialogu technicznego, 
określa wymagania dotyczące posiadanego doświadczenia przez potencjalnego Uczestnika dialogu. 
Prosimy o potwierdzenie: 
- czy przedłożenie jednego projektu, potwierdzonego referencjami, spełniającego wymagania 
określone w niniejszym punkcie 2, podpunkty: a, b, c, d, będzie wystarczającym doświadczeniem by 
wnioskujący o dopuszczenie wykonawca został zaproszony do udziału w dialogu? 
- czy poza tym jednym projektem spełniającym wymagania określone w punkcie 2, podpunkty: a, b, c, 
d, wnioskujący o dopuszczenie wykonawca obligatoryjnie powinien przedłożyć informacje o innych 
zrealizowanych projektach by jego całkowite doświadczenie stanowiło kryterium zaproszenia? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1. 
 
Zgodnie z pkt 2 Ogłoszenia o dialogu technicznym, Uczestnik dialogu jest zobowiązany do 
przedstawienia co najmniej jednego projektu, spełniającego wymagania ppkt a-d, potwierdzonego 
referencjami. Przedłożenie informacji o innych zrealizowanych projektach, również spełniających 
wymagania pkt 2 a-d, jest fakultatywne, natomiast będzie wpływało korzystnie na wybór podmiotów, 
które zostaną zaproszone do udziału w dialogu, w wypadku dużej liczby zgłoszeń. 

PYTANIE 2. 

Zamawiający w treści Ogłoszenia o dialogu technicznym, w pkt. 6 Procedura dopuszczenia do udziału 
w dialogu technicznym, podpunkt 6.1 określa formę złożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w 
dialogu technicznych wskazując drogę elektroniczną.  
Natomiast w punkcie 6.3 podpunkt a Zamawiający wymaga by dokument pełnomocnictwa został 
przedstawiony w formie oryginału. Czy zatem wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu 
pełnomocnictwo w formie oryginału w wersji papierowej w terminie do dnia 05.03.2020 r. a pozostałe 
dokumenty w wersji elektronicznej? Czy wykonawca ma dołączyć do Wniosku skan pełnomocnictwa a 
w kolejnym kroku dosłać oryginał w wersji papierowej niezwłocznie? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu 
technicznym w formie elektronicznej, załączając do niego skan pełnomocnictwa. Oryginał 
pełnomocnictwa powinien zostać przedłożony podczas pierwszego spotkania, w przypadku, gdy 
Wykonawca zostanie zaproszony do udziału w dialogu technicznym.   

PYTANIE 3. 

Zamawiający w Wykazie realizowanych prac przedstawił tabele do wypełnienia, w której to widnieje 
m. in. wymaganie: „Wartość zrealizowanego projektu w złotych netto” - str. 1 wykazu. 
Na kolejnej stronie przewidywane są wymagania co do kolejnego projektu, przy czym nie pojawia się 
już „Wartość zrealizowanego projektu w złotych netto”. 
Czy zatem Zamawiający wymaga by wartość została podana tylko i wyłącznie do jednego projektu? Czy 
jest to omyłka Zamawiającego i pozycja wartość dotyczy każdego projektu wpisanego do niniejszego 
Wykazu? 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3. 



 
Brak pozycji „Wartość zrealizowanego projektu w złotych netto” na str. 2 stanowi omyłkę. Prosimy o 
podanie wartości zrealizowanego projektu dla każdego z projektów, które zostaną wymienione w 
Wykazie, stanowiącym załącznik nr 4.  


