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Warszawa, dnia 09.06.2022 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 PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

 

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 zapytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami  

Pytanie nr 1  

W warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający pisze: 

Minimum dwóch programistów front-end spełniających poniższe wymagania 

a. każdy posiadający minimum 3-letnie doświadczenie pracy w charakterze programisty front-end, z wykorzystaniem 

technologii: JavaScript, HTML5, CSS3, REST API; 

b. każdy programista uczestniczył jako programista front-end w realizacji minimum dwóch projektów informatycznych w 

tym jeden z programistów uczestniczył w realizacji minimum dwóch projektów informatycznych w tym jeden projekt o 

wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, wykonanych w technologii JavaScript, z wykorzystaniem biblioteki 

React.js. Projekty muszą być wykonane i odebrane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; 

c. każdy posiadający doświadczenie w pracy z biblioteką React.js oraz frameworkiem Next.js; 

d. każdy posiadający znajomość dobrych praktyk wykorzystania biblioteki React.js; 

e. każdy posiadający doświadczenie w pisaniu oraz utrzymaniu aplikacji skierowanych do użytkowników o różnych 

poziomach uprawnień; 

f. każdy posiadający doświadczenie w pisaniu i utrzymaniu aplikacji bazujących na treściach dostarczonych przez 

użytkownika (formularze, walidacja itp.); 

g. każdy posiadający doświadczenie w pracy z API Google Analytics, Gmail, Microsoft Azure. 

 



Postępowanie nr 1/05/2022 
 

   

  Strona 2 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie warunki dotyczące wymagania znajomości/doświadczenia w technologii React.js 

zamienić na warunek "technologii React.js lub równoważnej, np. Vue.js lub Angular"? 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający utrzymuje warunek opisany w Rozdziale VIII pkt.2.4) 2 dla programisty front-end w zakresie 

znajomości/doświadczenia technologii React.js. 

Pytanie nr 2 

Z uwagi na krótkie terminy i jednocześnie stosunkowo złożony przedmiot zamówienia oraz warunki udziału, potrzebujemy 

więcej czasu na rzetelne i solidne przygotowanie prawidłowej oferty, w tym w szczególności na skompletowanie pełnego 

zespołu o wymaganych kompetencjach. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15 czerwca 2022 roku? 

Odpowiedź nr 2  

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy odnośnie wydłużenia terminu składania ofert. W związku z powyższym  

zmianie ulega treść SWZ w poniższym zakresie: 

Rozdz. XVII Termin związania ofertą 

Było: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.07.2022 r. 

 

Jest:  

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.07.2022r. 

Rozdz. XVIII Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

Było:  

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 09.06.2022 do godziny 10.00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022 o godzinie 10.30. 

Jest: 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 15.06.2022 do godziny 10.00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2022 o godzinie 10.30. 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi oraz zmiany treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące 

dla wszystkich Wykonawców. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania 

Wykonawcy. 
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Dodatkowo zgodnie z przepisem art. 286 ust.9 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 tj. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

Z poważaniem 

Dyrektor  

Centrum Archiwistyki Społecznej 

 

 

Katarzyna Ziętal 

 


