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WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ NR 1

dot. COI-ZAK.262.25.2020

Centralny Ośrodek Informatyki, działając jako Zamawiający, w postępowaniu na zapewnienie
świadczenia usług wsparcia technicznego na posiadane przez Zamawiającego oprogramowanie
Oracle – COI-ZAK.262.25.2020, na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
przedstawia poniżej treść pytań Wykonawcy wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść
SIWZ:

Pytanie nr 1
Dotyczy Rozdziału I, pkt. 9.1.2, ppkt. 4)
Zamawiający wymaga:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi wsparcia
oprogramowania Oracle o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto każda.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

Biorąc pod uwagę zakres, specyfikę przedmiotu zamówienia oraz jego sposób realizacji, polegający de
facto na zapewnieniu świadczenia usług ATiK producenta- Oracle, a także fakt, że Zamawiający wymaga
dodatkowo, aby Wykonawca posiadał status partnerski (co najmniej drugi w kolejności poziom liczony
od najwyższego) warunek wykazania się przez Wykonawcę aż dwoma

usługami wsparcia

oprogramowania Oracle o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto każda, jest w naszej ocenie
nadmierny i nieproporcjonalny, co narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz sprzeciwia się zasadzie
proporcjonalności i uniemożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia wykonawcom obiektywnie
zdolnym i przygotowanym do jego realizacji. Biorąc pod uwagę charakterystykę przedmiotowego
zamówienia bezpodstawnym także wydaje się być pomnażanie wymaganego doświadczenia w celu
zweryfikowania możliwości potencjalnego Wykonawcy do jego należytej realizacji.
Czy w związku z powyższym czy Zamawiający zmieni wymaganie na: w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
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wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę wsparcia oprogramowania Oracle o wartości co
najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej dwie usługi wsparcia oprogramowania Oracle o wartości jednej z nich co najmniej 5 000
000,00 zł brutto?

Odpowiedź
Zamawiający zmienia treść pkt 9, ppkt. 9.1.2 Rozdziału I SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
9.1.2 spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie
usługi wsparcia oprogramowania Oracle o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda. Przez
jedną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach jednej umowy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 5 do oferty Rozdziału IV SIWZ Wykaz
wykonanych/wykonywanych usług w zakresie tabeli, kolumna nr 5 Wartość brutto (w zł), nadając
jej następujące brzmienie:
Data realizacji
(od - do)
2

Lp.
1
1.

od …………………
do ………………..

Odbiorca usługi
(nazwa i adres)
3

Przedmiot realizacji
(wyszczególnić rodzaj usług)
4
Usługa wsparcia
oprogramowania Oracle

od …………………
do ………………..
(zgodnie z warunkiem udziału
w postępowaniu)

……………….zł
brutto
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu –
mininum 3 000 000,00 zł
brutto)

(zgodnie z warunkiem udziału
w postępowaniu)

2.

Wartość brutto
(w zł)
5

Usługa wsparcia
oprogramowania Oracle

……………….zł
brutto
(zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu –
mininum 3 000 000,00 zł
brutto)

Zamawiający zmienia również ust.6 §8 Istotnych Postanowień Umowy nadając mu następujące
brzmienie:
„6. Zryczałtowane wynagrodzenie za realizację Umowy, o którym mowa w ust. 2, będzie rozliczane
miesięcznie i płatne każdorazowo w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
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prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze i zgłoszone do wykazu
czynnych podatników VAT (biała lista podatników).”.
Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

/-/ Katarzyna Wasilewska
Dyrektor Generalny

