
WNIOSEK WYKONAWCY O ZMIANĘ 
 
Wnoszę o dokonanie zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako „OPZ) 

poprzez zmianę oprogramowania ARIS Platform (ARIS),poprzez dopuszczenie 

innego profesjonalnego oprogramowania EBPA spełniającego 

wymagania Zamawiającego zgodnie z przesłanym załącznikiem do niniejszego 

pisma lub poprzez dopuszczenie oprogramowania ADONIS (dystrybutor w Polsce: 

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o., ul. Pańska 96 lok. 59, 00-837 

Warszawa). Wskazujemy, iż oprogramowanie ADONIS (w środowisku IBM PBMS) jest 

oprogramowaniem równoważnym do oprogramowania ARIS opisanego w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia. 

Wyjaśniam, iż tak skonstruowany Opis Przedmiotu Zamówienia w ramach niniejszego 

postępowaniu narusza przepis art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą 

konkurencję, w szczególności poprzez ograniczenie przedmiotu zamówienia wyłącznie do 

oprogramowania ARIS, poprzez wskazanie oprogramowania charakterystycznego jedynie 

dla jednego produktu / producenta. 

W rzeczywistości ww. wymóg dysponowania przez wykonawcę wyłącznie 

oprogramowaniem ARIS preferuje w jaskrawy sposób jednego wykonawcę. W 

konsekwencji jedynie jeden wykonawca dysponuje gotowym produktem spełniającym 

wymagania Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, co w sposób rażący narusza 

zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i spowoduje, iż w 

ramach niniejszego postępowania zostanie złożona jedna oferta, która również nie będzie 

ofertą rynkową. 

W naszej ocenie Zamawiający ogranicza w rażący sposób krąg wykonawców 

mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia poprzez dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu jedynie wykonawców posiadających/oferujących oprogramowanie ARIS. 

Dodatkowo wskazujemy, iż koszt oprogramowania jest kosztem mniejszościowym do 

całej usługi, która polega na mapowaniu i optymalizacji procesów w Uniwersytecie 

Wrocławskim i to ta część stanowi większościowy budżet zamówienia. W przypadku 

oprogramowania ADONIS również Zamawiający będzie mieć te same funkcjonalności co 

w przypadku ARIS. 

Dodatkowo wskazujemy, iż Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

korzystają z oprogramowania ADONIS. Poniżej link do postępowań prowadzonych w 

trybie przetargów nieograniczonych na ww. Uczelniach: 

• Politechnika Gdańska (postępowanie: ZP/252/055/D/19 z dnia: 2019-10-08) - 

Dostawa oprogramowania w wersji instalacyjnej oraz licencji na pakiet 

oprogramowania specjalistycznego do modelowania i optymalizacji procesów 

oraztworzenia mapy procesów organizacji wraz wersjonowaniem tworzonych 

modelii map procesów - https://dzp.pg.edu.pl/?a=s&poid=08121 

• Uniwersytet Medyczny w Łodzi (postępowanie ZP/53/2020, termin składania 2020- 

07-24) - Usługa zaprojektowania i wdrożenia aplikacji procesowych w środowisku IBM 

BPMS w ramach projektu "Operacja-Integracja 2.0! - II etap wdrażania Zintegrowanego 

Programu Uczelni" POWR.03.05.00-00-Z031/18 

https://bip.umed.pl/ZP/zamowienia_publiczne/SitePages/pokaz_rekord.aspx?rec 

_id=411 

 

W związku z powyższymi zarzutami wnoszę o uwzględnienie treści niniejszego 

pisma oraz dokonanie modyfikacji w Opisie Przedmiocie Zamówienia w sposób 

określony w niniejszym piśmie. 


