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Gdańsk 15.10.2018 r. 

Do wszystkich Wykonawców 

Sprostowanie do SIWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu 

udzielenia zamówienia publicznego 3/2018 na „Trzyletnią subskrypcję oprogramowania 

GIS wraz z usługą serwisową.” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 

III. „Termin wykonania zamówienia” 

z brzmienia: 

Termin na realizację Przedmiotu zamówienia ustala się na 21 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Przy czym ostateczny termin realizacji Przedmiotu zamówienia nie 

później niż 10 grudnia 2018 r.” 

na brzmienie 

Termin na realizację Przedmiotu zamówienia ustala się na 21 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Przy czym ostateczny termin realizacji Przedmiotu zamówienia nie 

później niż 14 grudnia 2018 r. 

 

IV „Warunki udziału w postępowaniu” w ust. 4 w pkt 1), 2), 3): 

z brzmienia: 

4 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Określenie warunku - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada status autoryzowanego centrum szkoleniowego. 

Wiedzę i doświadczenie: 

Określenie warunku - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których 

spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:  
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warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 

wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

3) Zdolność techniczną lub zawodową: 

Określenie warunku - Warunek zostanie spełniony jeżeli: 

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

czasie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) co najmniej 3 usług (dostaw) polegające na wdrożeniu i aktualizacji 

subskrypcji oprogramowania GIS, przy czym wartość każdej z tych dostaw nie może 

być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto, zakończonej oddaniem realizacji bez uwag i 

zarzutów klienta.” 

na brzmienie  

4. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki udziału w postępowaniu: 

1) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:  

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 

ile wynika to z odrębnych przepisów. 

Określenie warunku - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których 

spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 

- Wiedzę i doświadczenie: 

Określenie warunku - Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada status autoryzowanego centrum szkoleniowego. 

Wykonawca wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

czasie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) co najmniej 3 usług (dostaw) polegające na wdrożeniu i aktualizacji 

subskrypcji oprogramowania GIS, przy czym wartość każdej z tych dostaw nie może 

być mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto, zakończonej oddaniem realizacji bez uwag i 

zarzutów klienta. 

- Sytuację finansową lub ekonomiczną:  

warunek znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 

wykonanie zamówienia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o 

spełnieniu tego warunku zgodnie z wymogiem art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

- Zdolność techniczną lub zawodową: 

Określenie warunku - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których 

spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. 
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XI „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” w ust. 1 i 3 

z brzmienia 

2 Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 1200 . 

3. Otwarcia ofert odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godzina 1215.” 

na brzmienie 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2018 r. o godzinie 1400 . 

4. Otwarcia ofert odbędzie się w dniu 22 października 2018 r. o godzina 1415. 

 

 

 

 


