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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) 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. 

Zamawiający wskazał w Rozdziale 4 Warunki udziału w postępowaniu:  
1.4.1. 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: 

1.4.1.1. o wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł brutto każde polegające na 

zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego o budowie 

modułowej i funkcjonalności portalu internetowego, który będzie 

obsługiwał co najmniej 1 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, w 

którym każdy moduł spełnia określone zadania oraz zapewniona jest 

komunikacja między modułami i innymi systemami Zamawiającego oraz 

systemami zewnętrznymi.  

1.4.1.2. o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto każde polegające na 

świadczeniu usług utrzymania/rozwoju systemu informatycznego o budowie 

modułowej i funkcjonalności portalu internetowego, który będzie 

obsługiwał co najmniej 1 tys. użytkowników jednoczesnego dostępu, w 

którym każdy moduł spełnia określone zadania oraz zapewniona jest 
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komunikacja między modułami i innymi systemami Zamawiającego oraz 

systemami zewnętrznymi. 

 

 

Czy aby spełnić minimalne warunku udziału w postępowaniu w zakresie 

doświadczenia Wykonawca powinien przedstawić (posiadać) doświadczenie w 

postaci dwóch usług określonych w rozdziale 4 pkt 1.4.1.1. i dwóch określonych w 

rozdziale 4 pkt 1.4.1.2., łącznie co najmniej 4 usług? 

Czy może dla spełnienia warunków minimalnych udziału w postępowaniu wystarczy 

aby Wykonawca przedstawił (posiadał) doświadczenie w postaci jednej usługi 

określonej w rozdziale 1.4.1.1. i jednej usługi określonej w rozdziale 4 pkt 1.4.1.2, łącznie 

co najmniej 2 usług? 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SWZ (powyżej), aby spełnić warunki udziału w postepowaniu,  

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, jedno odpowiadające zakresowi wskazanemu w pkt. 

1.4.1.1., oraz jedno odpowiadające zakresowi wskazanemu w pkt 1.4.1.2.; przy czym 

Wykonawca w wykazie może zamieścić informację o więcej niż dwóch 

zamówieniach.  

 
 
Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców  
i stanowią integralną część SWZ.   
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