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Odpowiedzi na zapytania oferentów w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy świadczenia usług doradztwa 
technicznego w ramach projektu „PLATFORMA OPEN OPOCZNO-SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA". 

L.p. PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pyt. 

Odp. 

WYJAŚNIENIE 

W rozdziale li Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert ust. 9 
jest zapis, że Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi 
spełniać określone warunki tj. „„ wykonał należycie co najmniej trzy usługi 
w zakresie: 
a) doradztwo przy przygotowywaniu i/lub przeprowadzaniu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i/lub budowę 
systemu informatycznego - wartość zamówienia wynosiła co najmniej 
150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
b) doradztwo lub/i zarządzanie przy realizacji zadania zaprojektowania i/lub 
budowy lub/i wdrożenia systemu informatycznego o wartości co ńajmniej 
300.000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), 
c) doradztwo przy projekcie zakładającym wdrożenie e-usług o wartości co 
najmniej 300.000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych), 
d) doradztwo lub/i zarządzanie przy realizacji zadania budowy lub/i 
rozbudowy lub/i modernizacji sieci szerokopasmowej o wartości co 
najmniej 300.000,00 zł brutto {słownie: trzysta tysięcy złotych). 
Czy powyższy zapis oznacza, że należy przedstawić 3 zrealizowane usługi 
z możliwością wykazania np. 1 usługi z punktu a), 1 usługi z punktu b) i 
iednei usłuai z ounktu c)? 
Powyższy zapis oznacza, że Zamawiający stawia warunek realizacji co 
najmniej trzech usług z przedstawionego zakresu o podanej wartości 
minimalnej, pozostawiając Wykonawcy dowolność w zakresie wyboru 
rodzaju usług, będących potwierdzeniem spełnienia warunku 
doświadczenia. 
Przykładowo wykazanie trzech usług spełniających warunki określone w 
jednym z podpunktów będzie potwierdzeniem posiadania przez 
Wykonawcę wymaganego doświadczenia. Równoważnym potwierdzeniem 
będzie wykazanie po jednej usłudze, odpowiadającej warunkom różnych 
podpunktów. 

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że wartości minimalne 
określone w tym kryterium odnoszą się do wartości projektów, będących 
przedmiotem usług doradczych, a nie wartości kontraktu na usługi 
doradcze. 

W związku z tym, iż wyznaczony dzień składania ofert tj. 
14.01.2017 r. przypada na dzień wolny od pracy, ostateczny termin 
składania ofert przypada, zgodnie z art. 57 § 4, na najbliższy 
następny dzień powszedni tj. 16 stvcznia 2017 r. aadz. 12:00. 
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