Jarosław, dnia 18 czerwca 2020 r.
Znak sprawy: DAG/PN/11/20
Wszyscy potencjalni wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.
Dostawa i montaż sprzętu do laboratorium ( Klaster obliczeniowy ) oraz serwerowni
w ramach realizowanego projektu pn.:
„Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek
pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nr
wniosku RPPK.06.04.02-18-0001/17)
ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TOKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Mając na uwadze złożone w toku postępowania przetargowego pytania, Zamawiający cytuje treść poszczególnych zapytań i udziela
odpowiedzi :
PYTANIE NR 1
Prosimy o doprecyzowanie wymagań związanych z instalacją, montażem, instruktażem konfiguracją i wdrożeniem dla punktu
▪ Punkt 11 PRZEŁĄCZNIK L2 48 portów – 6 sztuk
▪ Punkt 12 Przełącznik Gigabit Ethernet L.3 24 portów – 1 szt.
ODPOWIEDŹ
Wymagane jest montaż w szafie RACK, uruchomienie, przetestowanie urządzeń w środowisku testowym (min 2 aktywne urządzenia),
instruktaż w zakresie uruchomienia i restartu urządzeń. Urządzenia muszą być wstępnie skonfigurowane do obsługi protokołu IP4 i IPv6.
PYTANIE NR 2
W ramach zadania 2 punkt 10, Macierz dyskowa Zamawiający wymaga rozbudowy macierzy dyskowej IBM Storwize V3700, prosimy więc
o informację na temat modelu posiadanej macierzy która ma być rozbudowana o dodatkową półkę dyskową oraz informację czy
posiadana macierz posiada aktywne wsparcie serwisowo – gwarancyjne ze strony producenta bądź innego podmiotu świadczącego usługi
serwisowe.
ODPOWIEDŹ
Model macierzy
Pozycja

Typ urządzenia

Model

Nr seryjny

Macierz dyskowa V3700
Macierz dyskowa V3700 – półka dyskowa

2072
2071

24C
24E

7803734
7822624

Macierz posiada aktywne wsparcie techniczne do maja 2021r. świadczone przez IBM Polska

PYTANIE NR 3
Podany w opisie model V3700 nie jest już produkowany w związku z tym czy Zamawiający dopuści rozwiązanie nie używane ze stoków
serwisowych bądź odnowione REF zabezpieczone gwarancją na urządzenie.
ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza dostawę nowego urządzenia – wyklucza urządzenia odnowione REF.
PYTANIE NR 4
Wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać aktualizację firmware’u na macierzy dyskowej IBM Storwize V3700, a także w razie
potrzeby rozbudować pamięć RAM kontrolerów do wielkości wymaganej przez aktualny firmware na swój koszt.
Do instalacji najnowszej wersji mikrodruku macierzy V3700 ( począwszy od wersji 7.6 ) wymagane jest, aby macierz posiadała 16 GB
cache ( po 8 GB na każdy kontroler macierzy ). Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający aktualnie w macierzy V 3700 posiada 8 GB
czy 16 GB cache ( odpowiednio po 4 lub 8 GB na każdy kontroler macierzy ) ?
ODPOWIEDŹ
Macierz posiada po 4GB pamięci RAM w każdym kontrolerze. Dostawca musi dostarczyć dodatkowe moduły pamięci tak by możliwe
wgranie najnowszej wersji firmaware.
PYTANIE NR 5
W wymaganiach dotyczących półki dyskowej do macierzy IBM V3700 Zamawiający napisał również, że oferowana półka dyskowa powinna
być wyposażona w 22 dyski pojemności 2 TB SAS oraz dwa dyski SSD jako pamięć cache. Macierz V3700 nie posiada funkcjonalności
zwiększania pamięci cache poprzez instalację dysków SSD, posiada natomiast funkcjonalność EasyTier, która pozwala migrować
najczęściej używane bloki danych na przestrzeń zbudowaną z dysków SSD, z kolei rzadziej używane bloki na przestrzeń zbudowaną z
dysków SAS/NL/-SAS. Do uruchomienia funkcjonalności EasyTier na macierzy V3700 wymagana jest dodatkowa licencja ( jedna licencja
na cały system dysków obejmujący macierz i podłączone do niej półki ). Czy zamawiający posiada niezbędną licencję EasyTier?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie posiada licencji EasyTier. Dyski SSD nie mają służyć jako rozszerzenie pamięci cache kontrolerów.
PYTANIE NR 6
SIWZ – warunku zdolności technicznej i zawodowej – dotyczy cz. 1 – w SIWZ Zamawiający wymaga wykazania, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób
należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą odpowiedniej części przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż 500
000 PLN. W związku z faktem, iż dostawy wraz z instalację, montażem, instruktażem, konfiguracją i wdrożeniem tak specyficznego
rozwiązania jakim jest klaster obliczeniowy w realiach rynkowych dotyczących obszaru związanego z realizacją zamówienia zdarzają się
niezmiernie rzadko proszę o informację czy Zamawiający dopuści wykazania ww. zdolności w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert ? Proponowana zmiana pozwoli na wystartowanie w postępowaniu większej liczby oferentów, co tym samym
niewątpliwie przełoży się na wzrost konkurencyjności ofert i zmniejszenie kosztów zakupu ww. rozwiązania.
ODPOWIEDŹ
Zgodnie z art. 22d. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych „ Oceniając zdolność techniczną lub zawodową
wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości”.
Zgodnie z § 2 ust. 4 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 „ W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących

dokumentów: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu”
Wedle natomiast § 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 „ W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz 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 składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu”.
Wobec powyższego zdaniem Zamawiającego z uwagi na szeroki oraz złożony zakres przedmiotu zamówienia oraz pojawienie się ze strony
potencjalnych Wykonawców pytania o treści jw. Zamawiający uznał, iż nadrzędną kwestią jest zapewnienie potencjalnym Wykonawcom
maksymalnie szerokiego dostępu w zakresie omawianego kryterium przy uwzględnieniu jednak postulatu aktualności. W tym zakresie
Zamawiający uznał za zasadne dopuszczenie dłuższego okresu jednak nie dłuższego aniżeli lat 5. Nadto Zamawiający wskazuje iż
zasadnym jest wydłużenie tego terminu w odniesieniu do wszystkich części zamówienia w szczególności dla potrzeb uniknięcia
różnicowania kryterium dla poszczególnych części.
Tym samym na postawione pytanie należało udzielić odpowiedzi twierdzącej w oparciu o art. 22d. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych w zw. z § 2 ust. 4 pkt. 2 oraz § 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.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej w odniesieniu do części 2 zamówienia
wskazał wartość zrealizowanych dostaw na poziomie 800 000 zł ( rozdział V pkt. 3 SIWZ ). Natomiast w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 1 lit. c
wskazującym dokumenty jakich Zamawiający będzie wymagał na potwierdzenie kryterium zdolności technicznej i zawodowej na skutek
oczywistej omyłki pisarskiej wskazana została kwota wartości 8 000 000 ( w PLN ), którą to oczywistą omyłkę Zamawiający niniejszym
prostuje, wskazując iż chodzi oczywiście o wartość 800 000 ( w PLN ).
PYTANIE NR 7
SOPZ – dotyczy cz. 2 - W wymaganiach dotyczących serwera kasetowego Zamawiający pisze „Architektura x86, wynik wydajności
procesora w układzie dwuprocesorowym powinien przekraczać 850 punktów w testach SPECint2006 Rate Result publikowanych przez
SPEC.org
(www.spec.org)”.
Wg.
najlepszej
wiedzy
oferenta
obecne
na
rynku
procesory
(mające
zastosowanie w platformie blade posiadanej przez Zamawiającego) nie pozwalają na spełnienie wymienionych wymagań ze względu na
stosowane obecnie nowsze testy SPECint2017. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora którego wynik w teście wydajności
specint2017 wynosi min. 82 punkty
ODPOWIEDŹ
Tak.
PYTANIE NR 8
SOPZ – dotyczy cz. 2 - W wymaganiach dotyczących serwera kasetowego Zamawiający pisze „min.25 MB pamięci cache / procesor”. Wg.
najlepszej wiedzy oferenta wydajność procesora jest zależna nie tylko od ilość pamięci cache ale także zastosowanej architektury. W
związku z powyższym wymóg określonej ilości cache jest niekorzystny dla Zamawiającego ponieważ ogranicza konkurencyjność ofert.
Czy biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dopuści CPU z mniejszą ilością pamięci cache jednak spełniające wygania wydajnościowe
(punkty SPEC) ?
ODPOWIEDŹ
Tak.

PYTANIE NR 9
SOPZ – dotyczy cz. 2 - W wymaganiach dotyczących serwera Zamawiający pisze „ serwer musi posiadać możliwość uruchomienia
wirtualizatora (np. VMware) z modułu pamięci flash podłączanej do serwera poprzez wewnętrzny port USB”. Czy Zamawiający dopuści
jako alternatywę rozwiązanie umożliwiające instalację dodatkowego dysku M.2 SSD SATA wewnątrzserwera ? Należy zwrócić uwagę, że
dyski M.2 charakteryzują się większą prędkością odczytu/zapisu niż dyski USB
ODPOWIEDŹ
Ponieważ dysk USB ma być montowany wewnątrz obudowy serwera zastosowanie dysku typ M2 także wewnątrz obudowy nie wpłynie
negatywnie na obsługę sprzętu więc Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
PYTANIE NR 10
SOPZ – dotyczy cz. 2 - W wymaganiach dotyczących serwera kasetowego Zamawiający piszę „możliwość mapowania napędu
CD/DVD/FDD/USB i obrazów ISO”. Wg. najlepszej wiedzy oferenta obecne na rynku serwery (mające zastosowanie w platformie blade
posiadanej przez zamawiającego) nie posiadają wymaganej funkcjonalności. Czy biorąc pod uwagę powyższe informacje Zamawiających
uzna za spełniające wymagania rozwiązanie umożliwiające mapowanie obrazu ISO jako wirtualny napęd DVD ? W wymaganiach
dotyczących serwera kasetowego Zamawiający piszę „możliwość mapowania napędu CD/DVD/FDD/USB i obrazów ISO”. Wg. najlepszej
wiedzy oferenta obecne na rynku serwery (mające zastosowanie w platformie blade posiadanej przez Zamawiającego) nie posiadają
wymaganej funkcjonalności. Czy biorąc pod uwagę powyższe informacje Zamawiający uzna za spełniające wymagania rozwiązanie
umożliwiające mapowanie obrazu ISO jako wirtualny napęd DVD ?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający rezygnuje z konieczności spełnienia tego wymogu i uznaje za wystarczające mapowanie obrazu ISO zamiast fizycznego
napędu DVD.
PYTANIE NR 11
SOPZ – dotyczy cz. 2 - W wymaganiach dotyczących serwera kasetowego Zamawiający pisze „Co najmniej Microsoft Windows Server,
Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentosOS, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, VMware vSphere 5, VMware
vSphere 6”. Wg. najlepszej wiedzy oferenta wymagane przez Zamawiającego wspierane systemy operacyjne są albo systemami open
source dla których większość producentów nie prowadzi się certyfikacji (CentOS) lub systemami obecnie będącymi produktami
niedostępnymi już na rynku (VMware ESXi, vSphere 5,6). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści jako rozwiązanie
równoważne serwery kasetowe posiadające wsparcie dla systemów takich jak: RHEL 7, RHEL 8, VMware vSphere 6.7, Windows Server
2019 ?
ODPOWIEDŹ
Tak ponieważ zamawiający nie przewiduje już migracji na te serwery starszych systemów które użytkuje.
PYTANIE NR 12
SOPZ – dotyczy cz. 2 - Zamawiający wymaga instalacji 6 nowych serwerów kasetowych w istniejącej obudowie rack. W trosce o
dostarczenie rozwiązanie mającego spełnić oczekiwania Zamawiającego pragniemy zauważyć, że kompatybilność nowych serwerów
kasetowych może wymagać zmiany konfiguracji obudowy blade – chodzi m.in. o wersję modułów zarządzających, ilość zasilaczy, ilość
portów w przełącznikach, typ przełączników. W związku z powyższym chcąc zapewnić pełną kompatybilność oferowanego rozwiązania
wnioskujemy o informację o obecnej konfiguracji obudowy blade (zasilacze, ilość i typ przełączników) oraz informacje czy zamawiający
wymaga dostarczenia innych komponentów do szafy blade jeżeli będą one wymagane dla poprawnego działania dodatkowych serwerów.
ODPOWIEDŹ
Obecna konfiguracja szafy blade nie wymaga dodatkowych urządzeń. Poniżej kompletny wykaz urządzeń zamontowanych w szafie.
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________________________________________________________________________________________________
Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, ze zachodzi konieczność zmian prowadzących do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w
związku z czym wydłuża termin składania ofert oraz dokonuje zmiany SIWZ i załączników w poniższym zakresie :
ZMIANY SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ
Rozdział V SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:
1.

W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie;

2.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie przewiduje warunków w omawianym zakresie

3.

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał w sposób należyty co najmniej jedną dostawę
odpowiadającą odpowiedniej części przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż :
w zakresie części 1 - 500 000 ( w PLN )
w zakresie części 2 – 800 000 ( w PLN )
Załączony wykaz dostaw/usług (załącznik nr 7 do SIWZ) powinien zawierać: przedmiot dostaw/usług, wartość, termin
realizacji oraz nazwę podmiotu na którego rzecz zostały zrealizowane dostawy/usługi
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające realizację wymienionych dostaw / usług tj. referencje.
Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 22d.
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. § 2 ust. 4 pkt. 2 oraz § 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, informuje, że dopuszcza aby wykaz o którym
mowa powyżej dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również
wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu przy czym Zamawiający zastrzega jednocześnie, że okres ten nie może być dłuższy aniżeli lat 5”.
POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH NA PODSTAWIE ART. 22A UST. 1 USTAWY PZP
Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp może - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części - polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru określonego
w załączniku nr 4 do SIWZ.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu ( art. 22a
ust. 3 ustawy Pzp ).
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy ( art. 22a ust. 5 ustawy Pzp ).
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zasoby powołuje się
wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację
finansową lub ekonomiczną w tym zakresie ( art. 22a ust. 6 ustawy Pzp ).
Rozdział VIII pkt. 2 ppkt 1 lit.c SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:
c)

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:
Wykaz dostaw / usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy / usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/ usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu –
co najmniej jedną dostawę odpowiadającą części przedmiotu zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż
w zakresie części 1 - 500 000 ( w PLN )
w zakresie części 2 – 800 000 ( w PLN )
według załącznika nr 7 do SIWZ
Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 22d. ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. § 2 ust. 4 pkt. 2 oraz § 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, informuje, że dopuszcza aby wykaz o którym mowa powyżej dotyczył dostaw lub usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy czym Zamawiający zastrzega
jednocześnie, że okres ten nie może być dłuższy aniżeli lat 5”.
Rozdział XII SIWZ przyjmuje następujące brzmienie:
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 8 lipca 2020 r. o godz.11:00.
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – w Dziale Informatyki,
budynek J 2, pok. nr 2, PWSTE Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.pwste.edu.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
Załącznik nr 7 do SIWZ przyjmuje następujące brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dotychczasowe zapisy załącznika nr 3 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
winny być interpretowane przy uwzględnieniu w/w odpowiedzi i zmian.
W imieniu Zamawiającego :
Kierownik Działu Pozyskiwania Funduszy
PWSTE Jarosław
mgr Tomasz Sikora
Załączniki:
▪

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ
Znak sprawy : DAG/PN/11/20
OZNACZENIE WYKONAWCY:
Firma / nazwa : ……………………………………………………………………………………………............................
Adres siedziby: ………………………………………………………………………………………………….…………
Adres do doręczeń: …………………………………………………………………………………..…………………….
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………
REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………
KRS/CEIDG………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………
Strona internetowa: …………………………………………………………………………………………………………...
Adres poczty e-mail: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres skrzynki ePUAP: ………………………………………………………………………………………………………..
Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………………………………...
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat dostaw
( w zakresie części na którą Wykonawca składa ofertę)

L.p.

Przedmiot
zamówienia

Wartość
brutto
(PLN)

Zamawiający

Termin realizacji

W załączeniu dokumenty potwierdzające
należyte wykonanie zamówienia
Tak/Nie

1.
2.
3
4.
5.
Należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, daty
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączyć dowody, potwierdzające czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1)

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2)

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

………………………………………………...
( Miejscowość, data )

….……………………………………………………..
(Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ uprawnionych do reprezentacji podmiotu )

