Warszawa, dnia 08.07.2020 r.

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytanie i wnioski
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Stworzenie i implementacja
bazy danych i platformy cyfrowej WWW" Nr postępowania 1/2020. Ogłoszenie o zamówieniu
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.06.2020 r. pod nr 554165-N-2020.
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27.06.2020 r. pod nr 540113946-N-2020 oraz w dniu 29.06.2020 r. pod nr 540114510-N2020.
Zamawiający – Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1843) (dalej ustawa Pzp) informuje, iż pomimo upływu terminu na składanie
wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ)
przekazuje pytanie i wnioski jakie wpłynęły po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1
ustawy Pzp, wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1.
W nawiązaniu do Ogłoszenia nr 554165-N-2020 z dnia 2020-06-24 r. zwracam się z pytaniem
o możliwość użycia CMS Wordpress do realizacji platformy cyfrowej WWW.
Odpowiedź:
CMS Wordpress nie jest wystarczająco zaawansowanym systemem zarządzania treścią do
prezentowania informacji, które będą publikowane na stronie internetowej. Zamawiający nie
wyraża zgody na użycie CMS Wordpress do realizacji platformy cyfrowej WWW.

Wniosek nr 1.
Wnosimy też o dopuszczenie referencji z użyciem CMS Wordpress.
Odpowiedź:
Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Z uwagi
na brzmienie Rozdziału V ust. 1 pkt. 3) lit. a) SIWZ Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie
referencji z użyciem CMS Wordpress, ponieważ referencje takie nie będą potwierdzały spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa powyżej.
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Wniosek nr 2.
Jednocześnie wnosimy o stosowne zmiany w SIWZ uwzględniające referencje i wdrożenie platformy
WWW przy użyciu CMS Wordpress.
Odpowiedź:
Biorąc pod uwagę odpowiedzi udzielone powyżej Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ.
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ:
 stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających
się do udzielenia przedmiotowego zamówienia,
 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://ihnpan.pl/zamowienie1-2020/
W/w wyjaśnienia nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymagają
wyznaczenia dodatkowego czasu na uwzględnienie ich w ofertach.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie przedłuża terminu wyznaczonego na składanie
ofert pozostając go bez zmian.

Zatwierdzone przez Dyrektora
Instytutu Historii Nauki PAN
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