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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu
konkurencyjnego na: Dostawcg i operatora systemu e-parkowanie nawigacji
i odnajdywania wolnych miejsc parkingowych wraz z zaprojektowaniem i budow4
systemu integracji baz danych i aplikacjami dziedzinowymi.
Numer postgpowania DPZ2 I /DK/ | / 19 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzyd Dr6g Miejskich odpowiada na pytanie zadane

przez Wykonawcg.

Pytanie 1:
Czy zgodnie z zapisem SIWZ pkt 2.3 oraz 2.7 wszelkie dokumenty, kt6re chcemy zlo2yl
w tymze postepowaniu mozemy przesla6 na adres mailowy, omijaj4c tym samym mini portal?

Odpowiedf:
Komunikacja w przedmiotowym postgpowaniu pomigdzy Zamawiaj4cym a Wykonawcami
powinna sig odbywa(, przy pomocy ePUAP oraz miniPortalu.
Powyzsze potwierdzaj4 wyjaSnienia udzielone przez UZP (por. https://www.uzr-r.gor'.plle-
zarnowieni a2lnr i niportallrni n i portal-f aq) :

Komunikncja migdzy Zamawiajqcym a Wykonawcq, w tym przesytanie dokument6w, wezwanie

do zlo2enia, uzupelnienia, wyjaSnienia, oiwiadczeri i dokument6w, zadawanie pytari bgdzie

odbywata sig za pomocq dedykowanych formularzy dostgpnych na Platformie ePUAP.
Zamawiajqcy powinni miet konto Instytucji i skrzynkg podawczq na Platformie ePUAP.
Wykonawcy powinni posiadat konto na Platfurmie ePUAP. Wykonawca za pomocq Platformy
eP(lAP zlo|y na skrzynkg podawczq Instytucji Zamawiajqcego zaszyfrowanq ofertg/wniosek.
Do szyfrowania i deszyfrowania ofert udostgpniona jest dedykowana aplikacja.
W wyj4tkowych sytuacjach, np. awarii lub problem6w technic-znych zwrqzanych

komunikacjgz komunikacj4 odbywaj4c4 sig w powyZszy spos6b, Zamawiaiqcy ffiuScil
za poSrednictwem poczty elektronicznej. Komunikacja przy pomoc czty elektronicznej
nie mole dotyczyt zlohenia wniosku o dopuszczenie do u(zia
lub na kolejnym etapie postgpowania ofert (oraz wymaganych wraz h nir
pelnomocnictw itp.), gdyz podlegaj4 one zaszyfrowaniu przy
na miniPortalu.

fundurze
europeiskie
t\ ).]tl3', r]4il trn.t\:1

RzeczDosootita

f eotsra

w postgpowanru
iJEDZ, oSwiadczef,
narzEdzi dostgpnych

Unia €uropejska
f.rr!4,tr,""i r;.ii, 1.

Qri.:*D:,- Pf :1Lri 3'' e in

I
I

I

DZP, zzp@zdm.waw.pl

($*nn*\*uSsS,


