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Politechnika Świętokrzyska                               Kielce, dnia 13.02.2019 r. 

25 – 314 Kielce 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

 

ATZ-381/56-6/2018 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

rozbudowę aparatury do badań georadarowych; system do badań metodą emisji akustycznej dla Laboratorium 

Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej 

 

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji 

Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie 

Infrastruktury B+R”]  

 

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2019/S 011-020907 z dnia 16.01.2019, znak: ATZ-381-56/18 

 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej  Pzp, wyjaśnia co następuje: 

 

PYTANIA  

 
1. Czy jako spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca 

przedstawił oświadczenie od producenta georadarów ……….. o udzieleniu limitu kredytowego na wymaganą w przetargu kwotę 

na zakup sprzętu i oprogramowania ich produkcji. 

2. W ostatnich trzech latach nie było w Polsce jednostkowych zamówień na sprzęt georadarowy ………. na kwotę minimum 

244256 zł. Ostatnie duże zamówienie, o wartości powyżej wyspecyfikowanej kwoty minimalnej, było w roku 2014.  

Pytanie czy w związku z tym Wykonawca może przedstawić dostawę starszą niż z ostatnich 3 lat, o wartości przekraczającej 

wymagany próg, oraz dostawy z ostatnich trzech lat o łącznej wartości przekraczającej próg minimalny. 

3. Planujemy przystąpić do postepowania w części II, stąd zwracamy się z  prośbą o zmianę wymagań dotyczących referencji, 

a także środków finansowych potwierdzone przez bank,  z kwoty 410 151,00 PLN na 350 000,00 zł. 

ODPOWIEDZI 

Ad 1.  Zamawiający w SIWZ wymaga aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia złożył na wezwanie Zamawiającego 

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert w postępowaniu.  Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w 
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postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W sytuacji polegania na takich 

zasobach Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponować tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dodatkowo Zamawiający będzie żądał od 

Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:    

a) dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia wskazany został przez Zamawiającego w rozdziale VII SIWZ

Ta sama zasada odnosi się do polegania przez Wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych  innych podmiotów.

Ad 2. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w części I postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający dopuszcza aby wykaz dostaw, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w części I, o którym mowa w 

rozdziale VII ust. 4 lit. b SIWZ, dotyczył dostawy która była wykonana w  okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert. 

Ad 3. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób: 

„Dla części 2: 
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia i w powyższym zakresie wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na
kwotę co najmniej 350 000,00 zł

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, iż w

okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą

przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 350 000,00 zł”

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4  Pzp Zamawiający: 

dokonuje zmiany pkt 1 rozdziału  XII Miejsce i termin składania ofert oraz pkt 1 rozdziału XIII SIWZ Miejsce i termin 

otwarcia ofert, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie: 

„XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do 05.03.2019 r. do godz.1200” 

„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2019 r. o godz.1300  za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie

przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek
„B”), pokój nr 2.33”

Dodatkowo Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej stwierdzonej w rozdziale XXII pkt 3 SIWZ w następujący sposób: 
jest: 
„ 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Zestawu służącego do określania 
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wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych dla Laboratorium 

Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej 

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu 
Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś 
Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”], znak: ATZ-381-56/18;” 
 
poprawia się na: 
 
„ 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę aparatury do badań 

georadarowych; system do badań metodą emisji akustycznej dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych  

i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej 

 w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu 

Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś 

Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”], znak: ATZ-381-56/18;” 

 
 
 

  

 Zatwierdziła 

 

 Prorektor ds. Ogólnych 

 dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk 

 


