Warszawa, 14 sierpnia 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Wytworzenie i wdrożenie interaktywnej gry edukacyjnej o tematyce
historycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w formie aplikacji on-line
pn. „Na drodze do niepodległości 1918-2018”, a także przeprowadzenie testów,
pilotażu i ewaluacji gry”, nr postępowania: WA-ZUZP.2610.99.2019
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”, działając
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, poniżej przesyła treść
pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”:
Pytanie nr 1:
„W nawiązaniu do zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie bip.ore.edu.pl, chciałbym
doprecyzować jaki rodzaj zaświadczenia o niekaralności (Rozdział VII punkt 4, podpunkt 1)
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia) należy przedłożyć - czy chodzi o dokument
o niekaralności Spółki, czy może członków zarządu lub rady nadzorczej?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wymaga złożenia dokumentu wskazanego w Rozdziale VII ust. 4
pkt 1) SIWZ, tj. informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy. Zakres ten obejmuje m.in. zamknięty katalog
przestępstw stanowiących podstawę do wykluczenia Wykonawcy, jeżeli zostały popełnione
przez:
1) Wykonawców będących osobami fizycznymi (także wspólników spółek cywilnych),
2) urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta.
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego uzyskuje się na podstawie stosownego wniosku
zawierającego dane osoby, której informacja ma dotyczyć.
Ponadto przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy dotyczy wyłącznie podmiotów
zbiorowych, nie ma zastosowania w przypadku osób fizycznych. Oznacza to konieczność
wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego z odrębnym wnioskiem o udzielenie informacji
dla tego podmiotu.
W przypadku złożenia oferty przez spółkę prawa handlowego Zamawiający będzie wymagał
złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego zarówno dla spółki (jako podmiotu
zbiorowego) jak i dla każdego urzędującego członka organu zarządzającego, nadzorczego
i prokurentów, a w przypadku spółek osobowych odpowiednio dla wspólników spółek.

Jeżeli Wykonawca lub jakakolwiek osoba, której przedmiotowa informacja będzie dotyczyła
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, w miejsce informacji
z Krajowego Rejestru Karnego zobowiązany będzie do złożenia dokumentu określonego
w Rozdziale VII ust. 5 – 9 SIWZ, tj. równoważnego dokumentu wydanego przez właściwy
organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub stosownego oświadczenia złożonego przez notariuszem na okoliczność
braku możliwości uzyskania stosownego dokumentu.

Pytanie nr 2:
„Dodatkowo pojawiły się również pytania odnośnie użytkowników końcowych, którzy będą
brać udział w grze - czy będą to uczniowie, posiadający loginy do platformy, czy może tylko
szkoła / nauczyciel, który takie lekcje będzie mógł przeprowadzać z uczniami? Jest to istotne z
punktu widzenia zaproponowania przez nas koncepcji gry i zawartych w niej misji, zadań,
zdarzeń.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że mechanizmy logowania i rozróżniania użytkowników, a także
tworzenia rankingów w oparciu o postępy użytkowników zostaną zapewnione w ramach
funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – przygotowane przez Wykonawcę
materiały zostaną udostępnione na powyższej Platformie, tym samym nie ma konieczności
tworzenia mechanizmów logowania przez Wykonawcę. Należy założyć, że każdy użytkownik
Platformy (zarówno nauczyciel jak i uczeń) będzie posiadał indywidualny login.
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