
 

 

 

 

 

 

 

KSS.042.1.2021         Konin, 02.02.2022 r. 

 

 

W odpowiedzi na pytanie przesłane w Bazie Konkurencyjności dnia 

01.01.2022 r. do zapytania ofertowego nr KSS.042.1.2021  

z dnia 28.01.2022 r. na opracowanie „Plan Smart City – Konin” 

w ramach projektu „Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w 

ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” 

 

Pytanie/Wniosek 1 

„Wykonawca wnioskuje o wydłużenie okresu badania doświadczenia specjalisty koordynatora 

(kryterium D) z 5 lat na 8 lat. Ograniczenie okresu badania doświadczenia do wyłącznie 5 lat 

jest według Wykonawcy znacznym ograniczeniem zasady konkurencyjności w postępowaniu. 

Wynika to z faktu. że dokumenty dotyczące miast inteligentnych są opracowywane w 

odstępach przekraczających 5 lat.” 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że pozostawia zapisy dotyczące doświadczenia specjalisty 

koordynatora (kryterium D) bez zmian.  

 

Argumentem potwierdzającym pozostawienie powyższego kryterium bez zmian jest fakt, 

iż Zamawiający chce, aby opracowana koncepcja opierała się na najnowszych 

rozwiązaniach smart city dla administracji publicznej z ostatnich kilku lat. Wydłużenie 

doświadczenia koordynatora specjalisty powyżej 5 lat w zakresie smart city mija się z 

celem zamówienia. Jednocześnie badanie doświadczenia specjalisty koordynatora w 

minimum 3 procesach w ostatnich 5 latach nie uchybia zasadom konkurencyjności.  

 

Pytanie/Wniosek 2 

Wykonawca wnioskuje o uwzględnienie w kryterium dostępowym pkt 4.b) Zapytania 

Ofertowego oraz kryterium ocennym "D" również dokumentów (lub w zawartych w nich 

rozdziałach), których treść odnosi się do zagadnień związanych z koncepcją Smart City. 

Ograniczanie uwzględniania dokumentów wyłącznie po tytule głównym lub rozdziału, który 

musi zawierać słowa "Smart City" jest znacznym ograniczaniem konkurencji. Wiele 

dokumentów będących stricte strategiami w dążeniu do ww. koncepcji w ramach tytułów 

posiadają motywy przewodnie (nie zawierają wyrażenia "Smart City"). Także mimo iż są to 

strategie Smart City to według kryteriów obecnych w Zapytaniu Ofertowym nie zostaną 

uwzględnione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuję, że pozostawia zapisy dotyczące warunków udziału w 

postępowaniu oraz kryterium wyboru oferty bez zmian. 

 

Argumentem potwierdzającym pozostawienie powyższego kryterium bez zmian jest fakt, 

iż Zamawiający chce, w sposób jasny i przejrzysty ocenić Wykonawców, bez zbędnych 

domysłów co do opisanych w dokumentach/rozdziałach treści, które mogłyby budzić 

wątpliwość przy ocenie doświadczenia. Koncentracja na nazwie/tytule (w tym nazwie 

rozdziału) w którym zastosowane są słowa „Smart City” wskazuje na doświadczenie 

Wykonawcy w opracowaniach tego typu. Ocena kryterium zastosowana w zapytaniu 

ofertowym nie uchybia zasadom konkurencyjności.   

 

 

 

 

Zastępca Kierownika Wydziału    

Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  
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