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Odpowiedź na pytania przesłane drogą mailową 20 lipca 2022 r. dot.:  

Ogłoszenia o publicznym konkursie ofert 

na Uruchomienie oraz obsługę Programu Konińska Karta Mieszkańca 

 

 

Pytanie/Wniosek 1 

 

„Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania Wykonawców, którzy mają doświadczenie 

polegające na wdrożeniu Systemu Karty Mieszkańca i budowania aplikacji mobilnych i 

zmianę zapisu na następujący: 

 

7. Warunki udziału w postępowaniu: 

b) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania przedmiotu zamówienia. W celu 

potwierdzenia spełnienia niniejszego, Wykonawca powinien wskazać, że w okresie ostatnich 

8 lat przed upływem terminu składania ofert (jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – to w okresie prowadzenia działalności) zrealizował prawidłowo co najmniej 1 

usługę polegającą na wdrożeniu systemu karty mieszkańca w zakresie tradycyjnych kart oraz 

posiada doświadczenie w budowaniu aplikacji mobilnych.” 

 

Odpowiedź ad 1 

 

Zamawiający informuje, że pozostawia warunki udziału w postępowaniu bez zmian. 
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Pytanie/Wniosek 2 

 

„Wnioskujemy o zmianę wagi punktowej w powyższym zakresie (8. Kryteria wyboru oferty). 

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie Systemu dla 5000 Mieszkańców, a w ramach 

prawa opcji dla 10 000 Mieszkańców. W związku z powyższym wymagane doświadczenie do 

uzyskania maksymalnej liczby punktów przekracza pięciokrotnie wymagania Systemu, który 

jest przedmiotem zamówienia. 

 

Wnioskujemy o zmianę i uzyskanie w wadze maksymalnie 10 punktów za 1 wdrożenie 

systemu informatycznego z elektronicznym przepływem danych, dla co najmniej 10 tysięcy 

użytkowników. 

 

Jednocześnie zmianie ulegnie waga punktowa za cenę brutto do 90%. 

 

Powyższe rozwiązanie zapewni Zamawiającemu gwarancję uczestnictwa w postępowaniu 

tylko Wykonawców posiadających doświadczenie w realizowaniu umów dotyczących 

przedmiotu zamówienia, a jednocześnie zagwarantuje możliwość uzyskania korzystniejszych 

finansowo warunków na wdrożenie Systemu”. 

 

Odpowiedź ad 2 

 

Zamawiający informuje, że pozostawia wagę punktową w postępowaniu bez zmian. 
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