
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 r. 
 

Wyjaśnienia SIWZ VI 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie 
usług wsparcia w postaci asysty eksperckiej na rzecz Zamawiającego związanych z realizacją projektu „WROTA 
STATYSTYKI” w ramach  II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3: „Cyfrowa 
dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, 
numer sprawy: 73/ST/WS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 230-567146 z dnia 25-11-2020 r. 

 
Pytanie 14:  
Proszę o informację, czy według pkt. 9.8 pkt. 7 SIWZ odnośnie dokumentów jakie najwyżej oceniony Wykonawca 
ma dostarczyć tj. „dowodów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
doświadczenia, określających czy wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 9.1 SIWZ, 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(…)”- czy referencje mają 
dotyczyć każdej z osób wymienionych do realizacji zamówienia czy referencję mają dotyczyć wyłącznie usługi 
której przedmiotem było świadczenie asysty eksperckiej przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, a wartość tej usługi była nie mniejsza niż 300.000,00 zł brutto?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty, o których mowa w pkt 9.8.7) SIWZ, mają potwierdzać spełnienie przez 
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 7.1.4) SIWZ, tj. będą potwierdzały należyte 
wykonanie wskazanej przez Wykonawcę w oświadczeniu JEDZ, co najmniej 1 usługi, której przedmiotem było 
świadczenie usług asysty eksperckiej przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,  a 
wartość tej usługi była nie mniejsza niż 300.000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie. 
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