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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
Data 19.07.2019 r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu
informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce
X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi
na złożone we wniosku o wyjaśnienie zapisów SIWZ zapytanie bez ujawniania jego źródła:
Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości wykazania się wiedzą i doświadczeniem za okres ostatnich 5 lat przed
terminem składania ofert. Pragniemy zwrócić uwagę na brzmienie §2 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający może dopuścić, aby wykaz:
1) (...)
2) o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Zbyt krótki okres dokumentowania doświadczenia negatywnie wpływa na konkurencyjność postępowań, ponieważ często
ogranicza możliwość startu w przetargach małych i średnich przedsiębiorstw. W przedmiotowej sprawie ma też znaczenie
specjalistyczny charakter wdrożeń oraz fakt, że wiele kluczowych projektów krajowych i europejskich obejmuje takie właśnie
ramy czasowe. W związku z powyższym, prosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.”
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę okresu na spełnienie warunku wykazania się
doświadczeniem, ze względu na fakt, iż dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia ma charakter jednorazowy, a nie
okresowy lub ciągły w rozumieniu §2 ust. 5 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ponadto Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ tj. §12 ust. 3 wzoru umowy w następujący sposób:
I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: §12 ust. 3 Wzoru umowy
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ:
1. W związku ze świadczeniem usług w zakresie dostawy, instalacji wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu
informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce
X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać w imieniu
Administratora dane osobowe klientów KUL w szczególności w następującym zakresie: imię i nazwisko, login, hasło, adres
e-mail, numer telefonu.
TREŚĆ PO MODYFIKACJI:
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1. W związku ze świadczeniem usług w zakresie dostawy, instalacji wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym systemu
informatycznego opartego na oprogramowaniu GIS na potrzeby realizacji grantu naukowego „Atlasu klasztorów w Polsce
X-XXI w.” przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Podmiot przetwarzający będzie przetwarzać w imieniu
Administratora dane osobowe użytkowników systemu oraz osób biorących udział w szkoleniach w szczególności w
następującym zakresie danych zwykłych.
Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści
niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez
zmian.

Podpisano
Prorektor ds. ogólnych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
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