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WIF.261.1.2022 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na dostawę i 
wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), (WIF.261.1.2022). 
 
 

 
Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej Ustawą, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy dokonuje 
zmian treści SWZ w następujący sposób, tj.: 
 

Odpowiedź Zamawiającego 
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ) w postępowaniu na dostawę i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), 
(WIF.261.1.2022) 

 

Pytanie 1. 

Ogłoszenie o zamówieniu - Sekcja III, pkt III.1.3) ppkt. 1.4.1. Doświadczenie  
Rozdział 4 SWZ - Warunki udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 do SWZ  - Wzór wykaz wykonanych zamówień 
W Ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający w Sekcji III w punkcie dotyczącym 
doświadczenia oraz w pkt 1.4.1. Rozdziału 4 SWZ wpisał, ze „Wykonawca winien 
wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa 
zamówienia:…” Natomiast w pkt 4.2.4. Rozdziału 4 SWZ, Zamawiający zapisał, że 
Wykonawca ma przedstawić „Wykaz wykonanych/wykonywanych usług określonych 
w pkt. 1.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert…” 
Dodatkowo we wzorze Wykazu wykonanych zamówień – Załącznik nr 3 do SWZ 
również jest zapis wskazujący na wymóg „przedłożenia wykazu wykonanych 
zamówień określonych w Rozdziale 4, pkt. 1.4.1. SWZ w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert”.  
Wykonawca zatem zwraca się z o ujednolicenie zapisów dokumentacji postępowania 
i wskazania prawidłowego okresu.  
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany SWZ.  

Pytanie 2.  

Załącznik nr 3a do SWZ – Wzór wykazu osób 
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Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wypełnienia Załącznika nr 3a do SWZ 
poprzez wykazanie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego. Wykonawca zwraca uwagę, ze w treści Załącznika nr 3a przywołano 
zapisy dotyczące wykazu zamówień , a nie na wykazu osób.  
Wykonawca zwraca się za zatem do modyfikacji Załącznika nr 3a do SWZ i wypełnieni 
go właściwą treścią 
Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał zmiany SWZ.  

 

Informacja Zamawiającego o  
zmianie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

w postępowaniu na dostawę i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), 
(WIF.261.1.2022) 

 
1. W Rozdziale 4, pkt. 4.2.4. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„wykaz wykonanych/wykonywanych usług określonych w pkt. 1.4.1. w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców – sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do 
SWZ”  
 
2. Treść nad tabelą w Załączniku nr 3 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„ Wykaz wykonanych zamówień 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na postawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej Ustawą) 
na dostawę i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), przedkładamy wykaz 
wykonanych zamówień określonych w Rozdziale 4, pkt. 1.4.1.  SWZ w okresie ostatnich 
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszych niż określone w SWZ 
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców:” 
 
 
3. Treść nad tabelą w Załączniku nr 3a do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

  
„Wykaz osób 

Skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na postawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej Ustawą) 
na dostawę i wdrożenie Portalu Obsługi Klienta (POK), przedkładamy wykaz osób 
spełniających wymagania określone w Rozdziale 4 ppkt. 1.4.3.1.-1.4.3.3 SWZ, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania 
tymi osobami” 
 
4. W Rozdziale 4, pkt. 7.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„Termin składania ofert upływa 09.03.2022 r., o godzinie 10:00.” 
 
5. W Rozdziale 4, pkt. 7.2. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„Otwarcie ofert nastąpi 09.03.2022 r., o godz. 12:30.” 
 
6. W Rozdziale 4, pkt. 8.1. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni, tj. do dnia 06.06.2022 
roku.” 
 
 
 
 
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców  
i stanowią integralną część SWZ.   

  
 

 
 Zastępca Prezesa  

   Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  
 
 

                      /-/ Ewa Zielińska 1 

 

                                                 
1 Podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym. 
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