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Warszawa, dnia 02 września 2019 r.
Zamawiający:
Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02‐222 Warszawa
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Urząd Regulacji Energetyki występując, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi
rozwoju systemu Internetowa Platforma Aukcyjna celem przeprowadzenia w 2019 roku
aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE oraz utrzymanie
systemu, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‐ Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z zadanymi
pytaniami przesłanymi do Zamawiającego udziela odpowiedzi po zacytowaniu pytań.
Pytanie nr 1.
Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu składania ofert, jeśli tak to do jakiego
terminu ? Jednocześnie prosimy o maksymalne możliwe przesunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.
Pytanie nr 2.
Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu zakończenia Etapu I („Przygotowanie
organizacyjne projektu”), jeśli tak to do jakiego terminu? Jednocześnie prosimy
o maksymalne możliwe przesunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia Etapu I.
Pytanie nr 3.
Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu zakończenia Etapu II („Analiza
przedwdrożeniowa”), jeśli tak to do jakiego terminu? Jednocześnie prosimy
o maksymalne możliwe przesunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia Etapu II.
Pytanie nr 4.
Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu zakończenia Etapu III („Rozwój
systemu”), jeśli tak to do jakiego terminu? Jednocześnie prosimy o maksymalne możliwe
przesunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia Etapu III.

Znak sprawy: BDG.SOPiK..260.3.2019.MMa

Pytanie nr 5.
Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu zakończenia Etapu IV („Weryfikacja
działania systemu ”), jeśli tak to do jakiego terminu ? Jednocześnie prosimy o maksymalne
możliwe przesunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia Etapu IV.
Pytanie nr 6.
Czy dopuszczacie Państwo przesunięcie terminu zakończenia Etapu V („Akceptacja IPA”),
jeśli tak to do jakiego terminu? Jednocześnie prosimy o maksymalne możliwe
przesunięcie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przesuwa terminu zakończenia Etapu V.
Pytanie nr 7.
Czy istnieje możliwość negocjacji/ zmiany zapisów umowy i zaproponowania Oferty ze
zmianami w Projekcie Umowy? Wykonawca warunkuje złożenie oferty możliwością
negocjacji warunków umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji/zmiany zapisów umowy
i zaproponowania przez Wykonawcę Oferty ze zmianami we Wzorze Umowy.
Pytanie nr 8.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.1.1 ‐ Jak obecnie wygląda spełnienie
wymagań przedstawionych w tym punkcie Ustaw ?
Odpowiedź:
Zakres spełnienia wymagań wynikających z aktów prawnych wskazanych w punkcie 2.1.1
OPZ wynika z dokumentacji powdrożeniowej, odzwierciedlającej zmiany w systemie IPA
dokonane na przestrzeni lat 2016 – 2018 (wersja z 2018 r. dla systemu IPA 1.0.45.1‐
SNAPSHOT). Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że celem ogłoszenia jest wybór
wykonawcy, który umożliwi dalszy rozwój systemu IPA ‐ zgodnie ze specyfikacją
zamówienia ‐ na poziomie umożliwiającym przeprowadzenie aukcji zaplanowanych na rok
2019, z uwzględnieniem wymogów wynikających z aktualnego brzmienia regulacji
prawnych wskazanych w punkcie 2.1.1 OPZ.
Pytanie nr 9.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.1.5 ‐ Jak obecnie wygląda spełnienie
warunku czasu odpowiedzi ? Czy IPA spełnia ten warunek?
Odpowiedź:
W świetle zapisów dokumentacji powdrożeniowej (Raport z testów wydajności systemu IPA
na środowisku produkcyjnym), IPA spełnia warunek określony w wymaganiu 2.1.5 OPZ.
Zamawiający wymaga utrzymanie wydajności systemu na pierwotnie planowanym
poziomie ‐ tj. zgodnie ze specyfikacją zamówienia z sierpnia 2015 r.
Pytanie nr 10.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.2.1 ‐ Jak zapisy tego punktu mają się do
punktu 2.1.1 (Spełnienie wymagań dot. Ustaw)?
Odpowiedź:
Zakres zgodności aktualnej wersji systemu IPA z ustawą OZE wynika z dokumentacji
powdrożeniowej (wersja z 2018 r. dla systemu IPA 1.0.45.1‐SNAPSHOT). System IPA
wymaga rozbudowy, zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Zamawiający wymaga aby
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system IPA umożliwił przeprowadzenie aukcji zaplanowanych na 2019 r., z uwzględnieniem
wymogów wynikających z aktualnego brzmienia przepisów ustawy OZE.
Pytanie nr 11.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.2.1.5. Mechanizm logiki oświadczeń;
Pytanie: Jaka jest różnica opisu w stosunku do stanu bieżącego?
Odpowiedź:
Reguły oświadczeń wyświetlanych w przypadku wniosku i deklaracji są zakodowane
w sposób, który nie pozwala administratorowi na dokonanie ich zmiany. W przypadku ofert,
oświadczenia wyświetlane są w zależności od reguł ustalonych przez administratora
poprzez dedykowany temu mechanizm, który został opisany w pkt 2.1.2.13 załącznika do
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia ‐ Opis Internetowej Platformy Aukcyjnej
(IPA) ‐ Analiza stanu aktualnego. Zamawiający wymaga skopiowanie tego mechanizmu
także do wniosków oraz deklaracji.
Pytanie nr 12.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.2.1.6. Aukcje; Co do powiązania oferty
z aukcją: Oferta jest aktualnie powiązana z aukcją ‐ prośba o doprecyzowanie wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga utrzymania mechanizmu zgodnie z którym ‐ nawet po rozbudowie
systemu IPA ‐ wszelkie dane i informacje zawarte w ofercie są niezmienne od momentu jej
wysyłki ‐ z uwzględnieniem wszelkich pól i danych formularza, który wówczas obowiązuje.
Ewentualna rozbudowa formularza, zmiana danych wytwórcy czy instalacji nie może mieć
wpływu na treść pierwotnie złożonej oferty.
Pytanie nr 13.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.2.1.6. Aukcje; Co do reguł oświadczeń
w stosunku do wieku urządzeń ‐ dlaczego to nie jest ujęte w 2.2.1.5? jaka jest różnica
w tych regułach?
Odpowiedź:
Mechanizmy reguł oświadczeń opisane w wymaganiach zawartych w pkt 2.2.1.5 OPZ
dotyczą reguł ustalanych dla wniosków oraz deklaracji, a wymagania określone
w pkt 2.2.1.6 dotyczą ofert. Aktualny mechanizm reguł oświadczeń formularza oferty
w odniesieniu do wieku urządzeń uwzględnia dwa rodzaje instalacji: „instalacja
wykorzystująca energię wiatru na morzu” oraz „instalacja niewykorzystująca energii
wiatru na morzu”. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wprowadził rozbudowany
mechanizm, wyświetlający oświadczenie o definiowalnej treści w zależności od rodzaju
instalacji OZE, której dotyczy składana oferta. Wytwórca składający ofertę dla instalacji
wykorzystującej energię promieniowania słonecznego miałby zatem wyświetlane inne
oświadczenie dotyczące wieku urządzeń niż wytwórca składający ofertę dla instalacji
wykorzystującej np. biomasę albo energię wiatru na lądzie.
Pytanie nr 14.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.2.1.6. Aukcje; Co do skopiowania
automatycznego reguł dla IOZE z pkt. 2.2.1 ‐ jak to się ma do z reguł dla IOZE dodawanych
przez Admina?
Odpowiedź:
Wprowadzenie nowych, niezdefiniowanych wcześniej rodzajów instalacji OZE będzie
wymagało ręcznego uwzględnienia tych zmian przez administratora technicznego IPA we
wszelkich innych regułach aplikacji tj. nowym mechanizmie reguł oświadczeń dla wniosku i
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deklaracji, zmodyfikowanym mechanizmie reguł oświadczeń dla oferty, istniejącym
mechanizmie reguł cen referencyjnych. Ręczne wprowadzenie przez administratora
technicznego dodatkowych rodzajów instalacji nie będzie zatem wiązało się z dodatkowym
kopiowaniem przez Wykonawcę jakichkolwiek wcześniej ustalonych reguł.
Pytanie nr 15.
Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SIWZ ‐ Punkt 2.2.1.7. ‐ Wprowadzenie Podpisu Osobistego.
W tej chwili nie jesteśmy pewni czy technicznie da się wprowadzić tą funkcjonalność
bezpośrednio. Wyjaśniamy temat z Ministerstwem Cyfryzacji. Prawdopodobnie nie
istnieje jeszcze SDK, które umożliwiłoby wprowadzenie tej funkcjonalności jako trzecia
opcja podpisu w tym momencie. Istnieje natomiast możliwość zalogowania się do ePUAP‐
u za pomocą e‐Dowodu. Czy ta opcja byłaby wystarczająca do czasu aż SDK zostanie
udostępnione?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że do czasu udostępnienia SDK umożliwiających bezpośrednią
implementację funkcjonalności podpisu osobistego w systemie IPA, zalogowanie się do
ePUAP‐u za pomocą e‐Dowodu będzie wystarczającą opcją.
Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Dyrektor Generalny
Urzędu Regulacji Energetyki
Bartosz Korkozowicz

