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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego usługę przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk,
dla studentów Politechniki Swiętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/i 8 ‚„Nowa jakość
kształcenia — podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Swiętokrzyskiej"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co
następuje:
PYTANIE:
Jak należy rozumieć zapis
„ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną
usługę o wartości nie niższej niż 20 000,00 zł brutto każda, odpowiadające rodzajowi przedmiotu
zamówienia
Chodzi o to że mamy udokumentować jedno usługę na kwotę 20 000zł brutto z zakresu szkoleń
Autodesk? Mam nadzieje że nie chodzi o udokumentowanie przeprowadzenia takich 9 szkoleń na
kwotę 20 000zł każda.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami SIWZ, za posiadającego zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę,
który wykaże zrealizowanie dostawy na kwotę 20000,00 zł brutto dla każdej części na jaką Wykonawca
składa ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część, a załączonego dowodu
potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia wynikało będzie, że odpowiada on rodzajowi
przedmiotu zamówienia na oferowane części, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
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