
    DT.212.08.2018                                                                         Poznań, dnia 15.02.2018r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r. Poz.1579 ze zm.), którego p  rzedmiotem zamówienia jest
obsługa informatyczna POSiR.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 Zamawiający informuje, iż  wpłynęło zapytanie:

„Wykonawca ponawia pytanie wysłane w dniu 09.02.2018 roku dotyczące  szacunkowej
całkowitej wartości zamówienie”

Jednocześnie wykonawca informuję iż wartość szacunkowa nie jest wartością jak 
wykonawca zamierza przeznaczyć na finansowanie projektu.

Odpowiedź:

Informuję,  iż  szacunkowa  całkowita  wartość  zamówienia  dot.  obsługi  informatycznej
POSiR wynosi 180 000,00 zł ( rocznie). Informacja ta jest dostępna publicznie na stronie
internetowej  Zamawiającego  www.posir.poznan.pl,  w  zakładce  zamówienia  publiczne,
zgodnie z treścią art 13a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający zamieścił tam Plan postępowań na 2017r.  W poz.
33  znajduje  się  informacja  o  planowanym  w  IV  kwartale  postępowaniu  na  obsługę
informatyczną POSiR w 2018r. (termin wszczęcia postępowania uległ przesunięciu). 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

w pkt 11 SIWZ było:

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert;

1) Oferty należy składać do dnia 15.02.2018r. do godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. J.Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Jest :

http://www.posir.poznan.pl/


11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert;

1) Oferty należy składać do dnia 21.02.2018r. do godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. J.Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

W pkt 5 SIWZ było:

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.

c)  zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeśli  Wykonawca samodzielnie lub jeden z członków

konsorcjum  lub  inny  podmiot,  na  którego  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  polega

wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) wykaże, iż wykonał, a w przypadku

świadczeń  okresowych lub ciągłych - również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym

okresie, minimum: 

-dwie usługi polegające na obsłudze informatycznej dużej imprezy sportowej, rekreacyjnej

lub rozrywkowej z systemem rejestracji uczestników i wydawaniem numerów startowych

dla min. 5 000 uczestników;

i

-dwie usługi polegające na codziennej obsłudze informatycznej podmiotu wyposażonego w

infrastrukturę  składającą  się  z  minimum  50  stanowisk  komputerowych,  o  wartości  nie

niższej niż 100 000,00 zł brutto każda.

. 
W  przypadku  usługi  wykonywanej  (tj.  rozpoczętej,  a  nie  zakończonej)  na  poczet  wymaganej

wiedzy  i  doświadczenia  będzie  zaliczona  wyłącznie  jej  zrealizowana  część.  Tylko  wartość  tej

części  może  być  przez  Wykonawcę  wskazana  na  poczet  wymaganej,  dla  celów  wykazania

spełniania  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  łącznej  wartości  usługi  w  zakresie

świadczonych  usług  informatycznych z  załączeniem  dokumentów,  że  usługi  te  zostały

wykonane należycie.

* każda na podstawie odrębnej umowy

Ponadto  Zamawiający  uzna  wykonawcę  za  niezdolnego  do  wykonania  zamówienia  z
należytą  starannością  w  sytuacji  stwierdzenia,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem  terminu  składania  ofert,  podczas  realizacji  jakiejkolwiek  poprzedniej  umowy,



której przedmiot obejmował usługi informatyczne, usługa wykonywana była nienależycie, w
szczególności:  doszło  do  naliczenia  kar  umownych  albo  do  rozwiązania  albo
wypowiedzenia tej  umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności,  za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność  .

W  przypadku  usługi  wykonywanej  (tj.  rozpoczętej,  a  nie  zakończonej)  na  poczet  wymaganej

wiedzy  i  doświadczenia  będzie  zaliczona  wyłącznie  jej  zrealizowana  część.  Tylko  wartość  tej

części  może  być  przez  Wykonawcę  wskazana  na  poczet  wymaganej,  dla  celów  wykazania

spełniania  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  łącznej  wartości  usługi  w  zakresie

sprzątania.

-  dysponuje osobami:

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeśli  Wykonawca samodzielnie lub jeden z członków

konsorcjum  lub  inny  podmiot,  na  którego  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  polega

wykonawca  wykaże, iż

dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  posiadającymi  co  najmniej  3-letnie

doświadczenie w branży informatycznej – min. 5 osób; 

    Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w

stosownych  sytuacjach  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków prawnych.

   „Stosowna sytuacja” wystąpi, jeśli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów:

    -  udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

   -  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia,

      -  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem  zobowiązanie o

udostępnieniu zasobów powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w

wykonaniu  zamówienia.  Powyższe  uczestnictwo  musi  być  związane  z  osobistym  udziałem

podmiotu  w  charakterze  podwykonawcy.  Ponadto  Zamawiający  uzna  wykonawcę  za

niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że

podmiot na zdolnościach, którego polega Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem  terminu  składania  ofert,  podczas  realizacji  jakiejkolwiek  poprzedniej  umowy,

której  przedmiot  obejmował  usługi  informatyczne,  usługę  wykonywała  nienależycie,  w

szczególności:  doszło  do  naliczenia  kar  umownych  albo  do  rozwiązania  albo



wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności,  za

które wykonawca ponosi odpowiedzialność  .

   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną

przez  żamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

     Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  innych

podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy

w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację

zamówienia. 

Sposób dokonywania oceny warunków wymaganych od wykonawców określony został  według

formuły  „spełnia  –  nie  spełnia.”  Niespełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie

wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania.  Ocena  spełniania  warunków  dokonywana  będzie

wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ.

Jest :

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów 

Nie dotyczy

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.

c)  zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeśli  Wykonawca samodzielnie lub jeden z członków

konsorcjum  lub  inny  podmiot,  na  którego  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  polega

wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) wykaże, iż wykonał, a w przypadku

świadczeń  okresowych lub ciągłych - również wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat



przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym

okresie, minimum: 

-dwie usługi polegające na obsłudze informatycznej dużej imprezy sportowej, rekreacyjnej

lub rozrywkowej z systemem rejestracji uczestników i wydawaniem numerów startowych

dla min. 5 000 uczestników w  każdej z imprez ;

i

-dwie usługi polegające na codziennej obsłudze informatycznej podmiotu wyposażonego w

infrastrukturę  składającą  się  z  minimum  50  stanowisk  komputerowych,  o  wartości  nie

niższej niż 100 000,00 zł brutto każda.

. 
W  przypadku  usługi  wykonywanej  (tj.  rozpoczętej,  a  nie  zakończonej)  na  poczet  wymaganej

wiedzy  i  doświadczenia  będzie  zaliczona  wyłącznie  jej  zrealizowana  część.  Tylko  wartość  tej

części  może  być  przez  Wykonawcę  wskazana  na  poczet  wymaganej,  dla  celów  wykazania

spełniania  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  łącznej  wartości  usługi  w  zakresie

świadczonych  usług  informatycznych z  załączeniem  dokumentów,  że  usługi  te  zostały

wykonane należycie.

Ponadto  Zamawiający  uzna  wykonawcę  za  niezdolnego  do  wykonania  zamówienia  z
należytą  starannością  w  sytuacji  stwierdzenia,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem  terminu  składania  ofert,  podczas  realizacji  jakiejkolwiek  poprzedniej  umowy,
której przedmiot obejmował usługi informatyczne, usługa wykonywana była nienależycie, w
szczególności:  doszło  do  naliczenia  kar  umownych  albo  do  rozwiązania  albo
wypowiedzenia tej  umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności,  za
które wykonawca ponosi odpowiedzialność  .

W  przypadku  usługi  wykonywanej  (tj.  rozpoczętej,  a  nie  zakończonej)  na  poczet  wymaganej

wiedzy  i  doświadczenia  będzie  zaliczona  wyłącznie  jej  zrealizowana  część.  Tylko  wartość  tej

części  może  być  przez  Wykonawcę  wskazana  na  poczet  wymaganej,  dla  celów  wykazania

spełniania  warunku  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia,  łącznej  wartości  usługi  w  zakresie

sprzątania.

-  dysponuje osobami:

Zamawiający uzna warunek za spełniony,  jeśli  Wykonawca samodzielnie lub jeden z członków

konsorcjum  lub  inny  podmiot,  na  którego  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  polega

wykonawca  wykaże, iż

dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  posiadającymi  co  najmniej  3-letnie

doświadczenie w branży informatycznej – min. 5 osób; 

    Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w

stosownych  sytuacjach  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków prawnych.

   „Stosowna sytuacja” wystąpi, jeśli Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów:



    -  udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

   -  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec

tego podmiotu podstawy wykluczenia,

      -  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem  zobowiązanie o

udostępnieniu zasobów powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w

wykonaniu  zamówienia.  Powyższe  uczestnictwo  musi  być  związane  z  osobistym  udziałem

podmiotu  w  charakterze  podwykonawcy.  Ponadto  Zamawiający  uzna  wykonawcę  za

niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że

podmiot na zdolnościach, którego polega Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem  terminu  składania  ofert,  podczas  realizacji  jakiejkolwiek  poprzedniej  umowy,

której  przedmiot  obejmował  usługi  informatyczne,  usługę  wykonywała  nienależycie,  w

szczególności:  doszło  do  naliczenia  kar  umownych  albo  do  rozwiązania  albo

wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu okoliczności,  za

które wykonawca ponosi odpowiedzialność  .

   Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną

przez  żamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

     Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa  innych

podmiotów, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w

terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy

w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację

zamówienia. 

Sposób dokonywania oceny warunków wymaganych od wykonawców określony został  według

formuły  „spełnia  –  nie  spełnia.”  Niespełnienie  chociażby  jednego  warunku  skutkować  będzie



wykluczeniem  Wykonawcy  z  postępowania.  Ocena  spełniania  warunków  dokonywana  będzie

wyłącznie na podstawie dokumentów żądanych w SIWZ.


