
Postępowanie nr 1/05/2022 
 

   

  Strona 1 

Warszawa, dnia 27.05.2022 r. 
 

Do wszystkich zainteresowanych 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wdrożenia narzędzia "Panel redaktora Otwartego Systemu 

Archiwizacji" w oparciu o funkcjonalne i graficzne wytyczne, na bazie istniejącej infrastruktury informatycznej z uwzględnieniem jej 

rozbudowy oraz integracji z usługami zewnętrznymi. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, iż w dniu 27.05.2022r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie 

dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczono treść zapytania wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.  

Pytanie  

W rozdziale VIII. punkcie 2.4.5. SWZ Zamawiający pisze: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: [...] dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia co najmniej 6 

osobowym zespołem zdolnym do wykonania zamówienia, który odpowiednio do osoby i jej roli w realizacji zamówienia spełnia 

następujące wymagania: [...] 

5. Audytor dostępności oprogramowania: Posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej pięciu badań dostępności serwisów 

internetowych pod kątem zgodności z WCAG 2.1, wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert.  

1. Czy w ramach ww. 5 projektów Zamawiający dopuszcza wykazanie udziału Audytora dostępności oprogramowania w ciągu 
ostatnich trzech lat w 5 projektach, które nie polegały w na audycie WCAG, ale w ramach ich realizacji powstał produkt 
zgodny z WCAG (na przykład stworzenie i wdrożenie strony zgodnej z WCAG)? 

2. Czy w ramach ww. 5 projektów Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Audytor dostępności oprogramowania 
wykaże udział w ciągu ostatnich trzech lat w 5 projektach, których jednym z elementów było przeprowadzenie audytu 
WCAG (na przykład projekt, na który składał się audyt + stworzenie i wdrożenie strony zgodnej z WCAG)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie uzna za spełnienie warunków sytuacji określonych przez Wykonawcę i jednocześnie nie wyraża zgody na 

zaproponowane przez Wykonawcę w pkt.1 i pkt.2 zmiany w zakresie wykazania doświadczenia Audytora dostępności oprogramowania. 

Zamawiający utrzymuje zapis zawarty w Rozdziale VIII pkt.2.4.5 SWZ „Audytor dostępności oprogramowania: Posiada doświadczenie 

w przeprowadzeniu co najmniej pięciu badań dostępności serwisów internetowych pod kątem zgodności z WCAG 2.1, wykonanych w 

okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert”. 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Stron. 
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