Warszawa, 26 sierpnia 2019 r.
DAZ-SZP.262.37.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 30/19/PI) prowadzonego w trybie
partnerstwa innowacyjnego, którego przedmiotem jest opracowanie i dostawa innowacyjnych pojazdów
bezemisyjnego transportu publicznego.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Zamawiający informuje, iż w dniu 24.08.2019 r. do Zamawiającego
wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z
wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.

Pytanie 1:
Chcąc wziąć udział w przetargu 30/19/PI BTP napotkaliśmy na szereg problemów technicznych, które mogą
doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie złożyć przygotowanej i podpisanej przez nas oferty. Po kolei
problemy zostały sklasyfikowane i opisane poniżej:
a) W dokumentacji przetargowej brak jest wyraźnie opisanej procedury składania oferty, jedynie widnieje
informacja,

że

"Komunikacja

z

Wykonawcami

odbywa

się

przy

użyciu

MiniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej" co
może sugerować, że ofertę można wysłać także przy pomocy e-maila i np. z użyciem tabletu. Mając na
uwadze ten zapis oraz dwa niżej wskazane kolejne problemy, uprzejmie prosimy o bardziej szczegółowe
wyjaśnienie lub przedstawienie wszystkich prawidłowych procedur które umożliwią poprawne złożenie
oferty, gdyż informacje dostępne pod w/w adresami nie są wystarczające do tego aby prawidłowo złożyć
przygotowaną ofertę w naszym przypadku.
b) Analizując zapisy regulaminu korzystania z MiniPortalu określone zostało wymaganie, że ofertę przed
złożeniem należy spakować i zaszyfrować z wykorzystaniem klucza publicznego. Niestety program dostępny
do

szyfrowania

działa

wyłącznie

pod

systemem

Windows:

https://miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx co uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty
użytkownikom innych systemów operacyjnych jak np MacOs lub Linux lub iOS lub Android. Uprzejmie
prosimy o wskazanie metody i procedur prawidłowego zaszyfrowania oferty przed jej wysłaniem na innych
systemach operacyjnych niż Windows tak aby nie faworyzować wykonawców posiadających system
operacyjny Windows.

c) Kolejny problem to fakt, że wskazywany w różnych opisach i instrukcjach link formularza do złożenia oferty
dostępny pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia nie działa, mimo zachowanej
możliwości prawidłowego logowania się do sytemu ePUAP. Wyświetla się białe okno bez treści i bez
możliwości złożenia jakiegokolwiek dokumentu. Poszukiwanie sposobu na prawidłowe złożenie oferty
zaskutkowało wyświetleniem się na portalu obywatel.gov.pl komunikatu o czasowej niedostępności usług
(pomiędzy 23 sierpnia a niedzielą 25 sierpnia), co skutecznie uniemożliwia w naszym przypadku prawidłowe
złożenie oferty. Screen komunikatu przedstawiony został poniżej:

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie w/w problemów i przesłanie
wyjaśnień, które umożliwią złożenie oferty. Nadmieniam, że nie działający przez 3 dni system informatyczny
COI może zaskutkować całkowitym brakiem możliwości złożenia przez nas oferty, ze względu na potencjalnie
mogący wystąpić brak dostępu do internetu w niedzielę wieczór i cały poniedziałek, czyli w momencie jak
już portal zostanie uruchomiony (o ile awaria portalu COI nie przedłuży się jeszcze bardziej, czego na dzień
dzisiejszy nie wiemy).
Będziemy wdzięczni za informację zwrotną i pomoc w w/w sprawie.
Odpowiedź na pytanie:
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt VI.3) Ogłoszenia o zamówieniu ppkt 3 Wykonawca składa wniosek
i oferty za pośrednictwem Formularza na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożenia wniosku
/oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Wymóg złożenia oferty w postaci
elektronicznej wynika z art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo, zgodnie z § 3. 1.
Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, przekazanie
ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, (…),następuje za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu
teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650), w szczególności wymagań
odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
Zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu miniPortal, w celu korzystania z systemu miniPortal
konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku
korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu
miniPortal może być ograniczony.
Ponadto, wszystkie powyższe informacje były znane Wykonawcom na etapie publikacji ogłoszenia o
zamówieniu tj. od dnia 15.07.2019 r.
W związku z faktem, że do Zamawiającego wpłynął przez platformę ePuap wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu wykonawcy, który zadał powyższe pytanie, Zamawiający zdecydował o nie
przedłużaniu terminu na złożenie wniosków.
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