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do Wykonawców 
 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja systemu konferencyjnego na 

sali im. Kaczyńskiego 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść SWZ: 
 
 
Pytanie nr 1 
ZAPYTANIE dotyczy SWZ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  pkt.1 
DOŚWIADCZENIE. 
Czy Zamawiający dopuści złożenie potwierdzenia należytego wykonania co najmniej trzech (3) zamówień 
zgodnych z wymogiem co do zakresu, z jednoczesnym wydłużeniem okresu do ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert? 
UZASADNIENIE: Trwająca pandemia COVID-19 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
wpłynęła znacząco na zmniejszenie ilości zamówień w charakterze wymaganym przez Zamawiającego. Tym samy 
utrudnione jest potwierdzenie spełnienia warunków dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

 
Pytanie nr 2 
ZAPYTANIE dotyczy SWZ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  pkt.1 
DOŚWIADCZENIE. 
Czy Zamawiający dopuści złożenie potwierdzenia należytego wykonania co najmniej trzech (3) zamówień w 
okresie 3 lat przed upływem terminu składania z jednoczesnym zmniejszeniem wymaganej wartości do kwoty 
200 000 zł brutto (dwieście tysięcy) każde? 
UZASADNIENIE: Trwająca pandemia COVID-19 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
wpłynęła znacząco na zmniejszenie ilości zamówień w charakterze wymaganym przez Zamawiającego. Tym samy 
utrudnione jest potwierdzenie spełnienia warunków dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.. 

 
Odpowiedź na pytania 1 i 2  
Zamawiający wyraża zgodę na zmiany proponowane w pytaniach 1 i 2. 
 
Zmiana SWZ nr 1 
Tym samym, Zamawiający zmienia pkt VIII SWZ – warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 

Z: [DOŚWIADCZENIE] Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej: 
trzech zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu systemów konferencyjnych, o wartości co najmniej  
400 000 zł brutto każde. 
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Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie.  

Dla każdego świadczenia powtarzającego się lub ciągłego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wartość 
części zrealizowanej wyniesie co najmniej 400 000 zł brutto 

 

Na: [DOŚWIADCZENIE] Wykonawca musi posiadać doświadczenie w postaci należytego wykonania co najmniej: 
trzech zamówień polegających na dostawie i uruchomieniu systemów konferencyjnych, o wartości co najmniej  
200 000 zł brutto każde. 

Zamówienia te muszą być wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywane, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie.  

Dla każdego świadczenia powtarzającego się lub ciągłego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wartość 
części zrealizowanej wyniesie co najmniej 200 000 zł brutto. 
 
 
Analogicznie zostaje zmieniony załącznik nr 6 do SWZ. 

Na stronie prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieści zmieniony załącznik nr 6 do SWZ. 
 
 
 
Pytanie nr 3 
ZAPYTANIE dotyczy SWZ XX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
Czy zamawiający przesunie nieznacznie termin składania ofert? 
UZASADNIENIE: Postepowanie zostało ogłoszone w szczycie sezonu urlopowego a przygotowanie niezbędnych 
materiałów, zgód, uzgodnień, wycen itp. może przekroczyć wyznaczony termin na przygotowanie oferty. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesuniecie terminu składania ofert. 
 
 

p.o. Wicedyrektora 
Biura Organizacyjnego 

 
/-/ Olga Józefczyk 

 


