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Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa
profesjonalnego wyposażenia elektroakustycznego, audio-video, system u komunikacji
wewnętrznej (interkom ) i m ediaserwera - 6 części zam ówienia '
Nr postępowania: JRP.POIiS.26.4.2018

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający przekazuje treść zapytań, które
wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z
wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z pytaniem dot. punktu 7.2.3) SIWZ dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
(referencji).
Składając przykładowo ofertę na cz. 1 i cz. 2 Wykonawca powinien wykazać się dwoma referencjami na
łączną kwotę 450 000,00 zł?
Przykładowo jedna referencja na kwotę 300 000,00 zł i druga na kwotę 200 000,00 zł?
W yjaśnienie nr 1:
Zgodnie z zapisami pkt 7.2.3) Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem (ukończeniem) co najmniej
dwóch zadań, w zakresie wskazanym w tym pkt SIWZ, których łączna wartość wynosi co najmniej:
• 350 000,00 zł brutto - dla części 1 zamówienia,
• 100 000,00 zł brutto - dla części 2 zamówienia,
• itd., zgodnie z postanowieniami SIWZ
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A zatem łączna wartość wskazana w warunku tyczy się zsumowanej wartości dwóch lub więcej zadań,
które wykazuje wykonawca w celu potwierdzenie spełniania wymagań dla danej części. Nie stanowi o
możliwości zsumowania wartości dla kilku części, tak aby ich sumaryczna wartość potwierdzała globalnie
spełnienie warunków dla wszystkich części, na które Wykonawca składa ofertę.
Reasumując, Wykonawca może złożyć ofertę na cz. 1 i 2, ale wartość warunku wykazanego dla cz. 1
zsumowanego z min. dwóch zadań musi wynosić min. 350 iys. zł, a dla części 2 - min. 100 tys. zł.

