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Zamość, dn. 12.12.2019r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. postepowania na rozbudowę informatycznego systemu zarządzania uczelnią

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz.
1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (dalej: siwz) wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:
Pytanie nr 1:
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwracamy się z prośbą o modyfikację warunków udziału w postępowaniu
poprzez:
a) Dopuszczenie referencji uwzględniających również obsługę serwisową(wymaganą w niniejszym
postępowaniu przez Zamawiającego) modyfikując zapis na:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga
doświadczenia w postaci wykonania przez Wykonawcę co najmniej 2 (dwie) usługi o wartości co najmniej
100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł) każda, polegające na wdrożeniu systemu klasy ERP i trwającą
lub zakończoną m.in. 12 miesięczną obsługą serwisową, przy czym co najmniej jedna z tych usług
(wdrożeń) musi dotyczyć uczelni wyższej (akademickiej) i mającej w tej dacie co najmniej 500 (pięciuset)
studentów (…);
Lub
b) Dostosowanie warunków udziału w postepowaniu do przedmiotu zamówienia które w ocenie
Wykonawcy i Orzecznictwa winny być adekwatne do przedmiotu zamówienia poprzez
modyfikację zapisu na:
W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie)
usługi o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł) każda, polegające na wdrożeniu
systemu zarządzania uczelnią i trwającą lub zakończoną m.in. 12 miesięczną obsługą serwisową, przy czym
co najmniej jedna z tych usług (wdrożeń i obsługa serwisową) musi obejmować co najmniej 500 (pięciuset)
studentów (…);
Stanowisko Zamawiającego:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Rozdziału V pkt. 1 lit. c)
siwz, który otrzymuje brzmienie:
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W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca:
 wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej
2 (dwie) usługi o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł) każda,
polegające na
 budowie i wdrożeniu, lub
 rozbudowie i wdrożeniu,
sytemu informatycznego, przy czym co najmniej jedna z tych usług musi dotyczyć
informatycznego systemu zarządzania uczelnią wyższą, mającą w tej dacie co najmniej 500
(pięciuset) studentów;
 wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opiece
serwisowej (powdrożeniowej) systemu informatycznego lub utrzymaniu systemu
informatycznego, przez okres min. 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia warunku określonego w ramach pierwszego i drugiego
myślnika w ramach jednej umowy.
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie
tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie
wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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