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Wyjaśnienia i zmiana treści  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

pod nazwą Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod 

Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) Gmina Wólka jako Zamawiający informuje,  

że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 

39 ustawy o  wartość zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły 

następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Pytanie Nr. 1  

W ogłoszeniu o zamówienie publiczne warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie referencji  

na 2 dostawy wraz z montażem każda po 150.000,00 zł , natomiast w SIWZ zawiera informację,  

że Zamawiający wymaga 2 referencji na kwotę 200 000,00 zł . Prosimy o wykazanie na jaka kwotę 

Zamawiający wymaga wykazu dostaw? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia 

przez niego działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał należycie minimum dwie dostawy 

polegające na dostarczeniu, montażu i instalacji wyposażenia zgodnego z przedmiotem niniejszego 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda (dotyczy jednego zamówienia, 

dostawy). 

 

W związku z powyższym zmianie uległy następujące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku 
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia 
przez niego działalności jest krótszy to w tym okresie: wykonał należycie  minimum dwie 
dostawy polegające na dostarczeniu, montażu i instalacji wyposażenia zgodnego z przedmiotem 
niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda (dotyczy 
jednego zamówienia, dostawy). 

 



MS/MS 

6.3.1.1. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych głównych dostaw (minimum dwie dostawy polegające na dostarczeniu, 
montażu i instalacji wyposażenia zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia  
o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 złotych brutto każda) (dotyczy jednego 
zamówienia, dostawy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane,  
oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy zostały wykonane lub  
są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych  
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz 
powinien być sporządzony według Załącznika nr 3 do SIWZ w celu potwierdzenia warunku 
określonego w punkcie 4.2.3. SIWZ  „posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej”  

 

 

 

Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie.  

   

-/Wójt Gminy Wólka 

Edwin Gortat 


