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                                                                                             Poznań, dnia 23.12.2014r.

NT.2.212.52.2014

INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy:  Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publiczne  w  trybie  przetarg
nieograniczony: Obsługa informatyczna  Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji wraz z
usługą relokacji serwerowni i stanowisk komputerowych do nowej lokalizacji.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r.  poz. 907 tekst jednolity ze zmianami),Zamawiający informuje, że wpłynęło
zapytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania

1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie. Zamawiający 
uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu 
(lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej dwóch usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej 
przedmiot zamówienia. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze, 
stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się:
a) usługę polegającą na obsłudze informatycznej dużej imprezy sportowej lub
rozrywkowej (udział min. 5000 uczestników), o wartości nie niższej niż 50 000,00
zł brutto;
b) usługę polegająca na obsłudze informatycznej podmiotu wyposażonego w
infrastrukturę składającą się z minimum 100 stanowisk komputerowych, o
wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto.
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się 
doświadczeniem w wykonywaniu co najmniej dwóch usług zgodnych z opisem zawartym 
w punkcie a) lub punkcie b)?

2. Na jakich zasadach Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 



technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków? 
3. Czy każdy z podwykonawców jak i wykonawca musi wykazać się wymaganym 
poziomem wiedzy i doświadczenia? Jeśli nie to proszę o wyjaśnienie od jakiej liczby 
podmiotów biorących udział w złożeniu jednej oferty  wymagane jest wykazanie wiedzy i 
doświadczenia?
4. Czy w związku z powyższymi niejasnościami Zamawiający dopuszcza przedłużenie 
terminu składania ofert?

5. Czy w przypadku wygranej w postępowaniu w umowie znajdzie się zapis widniejący w 
nagłówku opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) dotyczący godzin wykonywanej 
obsługi?

Obsługa informatyczna w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 08:00:16:00,

a w przypadku imprez maraton i półmaraton w okresie od 14 dni przed imprezą i

do 14 dni po imprezie maraton i półmaraton przez całą dobę, także w soboty i

niedziele. Godziny obsługi w zakresie administracji stronami www wyszczególnione w

Części I p. 8.

Odpowiedzi:

Ad 1

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w 
wykonywaniu co najmniej dwóch usług zgodnych z opisem zawartym w punkcie a) i w 
punkcie b), czyli każdą z opisanych usług (łącznie dwie).

Ad 2

SIWZ pkt 6.1 ppkt 6:

6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu  polega na
zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  ustawy
zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo:

-  udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia,  w szczególności  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych
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podmiotów do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych  zasobów na okres  korzystania
z nich przy wykonywaniu  zamówienia (w oryginale  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie,
podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu ).

Treść zobowiązania powinna określać podmiot który oddaje zasoby do dyspozycji, jakie
zasoby  zostaną  udostępnione  oraz  sposób  udostępnienia  zasobów,  a  w  przypadku
„wiedzy i doświadczenia” zobowiązanie podmiotu trzeciego  do uczestnictwa  w realizacji
zamówienia.

Ad 3

SIWZ pkt 9, ppkt 7:

7)  Każdy  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia   musi
oddzielnie  przedłożyć  dokumenty,  że  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania.  W
przypadku  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienie,  ocena
spełniana  warunków  udziału  w  postępowaniu  dokonywana  będzie  łącznie  z
zastrzeżeniem,  iż  do  uznania  spełniania  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia
przynajmniej jeden Wykonawca musi wykazać się wykonaniem całości wymaganych
usług. 
Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego
poziomu  wiedzy  i  doświadczenia,  świadczeń  różnych  podmiotów,  nie  posiadających
wymaganej w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia. W stosunku do polegania
przez  Wykonawcę  na  zasobach  podmiotu  trzeciego,  zapisy  powyższe  stosuje  się
odpowiednio.

Ad 4 

Nie .

Ad 5

Nie  ma  konieczności  wklejania  do  umowy  całej  treści  SIWZ  i  Opisu  przedmiotu
zamówienia,  w  przypadku  wygranej  Wykonawca  obowiązany  jest  do  wykonywania
przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ i Opisem przedmiotu zamówienia
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