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Kielce, dnia 7 stycznia 2013 roku 

 

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczącej ogłoszonego w dniu 22.12.2012 r. przetargu nieograniczonego nr ZP/1/2012/R  

 

W dniu 03.01.2013 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującymi zapytaniami:  

 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do toczącego się postępowania przetargowego nr ZP/1/2012/R dot. opracowania 

„Programu promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020” chciałbym się 

zapytać o wytłumaczenie zapisów w SIWZ, które nie są dla nas do końca jasne: 

1) w podpunkcie 3.1. SIWZ, który mówi o wymaganiach dot. posiadanej wiedzy i doświadczenia  

jest na końcu mowa o tym, że "W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących 

wspólnie, warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może  

on być spełniony łącznie".   

Czy to oznacza wprost, że jeśli byłoby przykładowo 3 wykonawców występujących wspólnie  

to W SUMIE powinni wykazać się, że opracowali ŁĄCZNIE 3 projekty o jakich mowa w tym 

podpunkcie SIWZ o ŁĄCZNEJ KWOCIE pow. 200.000 zł brutto (w sumie a nie każdy z Partnerów po 

200.000 zł brutto)? Oraz, że któryś z 3 partnerów występujących w przetargu wykonał przynajmniej 

jedno badanie ilościowe i jedno jakościowe o jakich mowa w tym podpunkcie SIWZ (a nie każdy  

z osobna)?  

2) podobnie w podpunkcie 3.3.1. dot. sytuacji finansowej, że środki finansowe we wskazanej w tym 

podpunkcie SIWZ kwocie mogą być zagwarantowane WSPÓLNIE przez tych trzech przykładowych 

partnerów konsorcjum? 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o uszczegółowienie pogrubionego i wyróżnionego na czerwono zapisu. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca:  

1.opracował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, strategie lub plany marketingowe, o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim, w zakresie turystyki, o łącznej wartości co najmniej 200.000 (słownie: 

trzystu tysięcy) zł brutto, w liczbie nie mniejszej niż 3; 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 ze zm.) Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:  

Ad. pytanie nr 1 

Sposób sformułowania warunków udziału w postępowaniu jest jasny i stanowi – w zakresie objętym 

pytaniem – powtórzenie wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych.  

1) Wymagania określone w pkt. 3.1 SIWZ mogą być spełnione przez jednego  wykonawcę 

samodzielnie lub przez jednego wykonawcę, któremu inne  podmioty użyczyły na drodze pisemnego 

oświadczenia swoich zasobów lub  przez kilku wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie 

(np. w wyniku powołania konsorcjum). 

W przypadku konsorcjum doświadczenie poszczególnych konsorcjantów oraz lidera konsorcjum  

stanowi łączne doświadczenie wykonawców.  

Zamawiający  dopuszcza możliwość sumarycznego łączenia doświadczenia kilku podmiotów jeżeli 

będą one wspólnie występować w postępowaniu . 

W zakresie pkt. 3.1 SIWZ, jeśli 3 wykonawców wystąpi wspólnie to dla spełnienia warunku udziału  

w postępowaniu powinni wykazać, że wykonali 3 projekty o wymaganych parametrach o łącznej 

wartości 200.000 zł. oraz że wykonali min. 1 badanie ilościowe i jedno badanie jakościowe według 

wymogów Zamawiającego.  

Odnosząc się wprost do pytania wykonawcy:  

Jeśli byłoby przykładowo 3 wykonawców występujących wspólnie to powinni wykazać się,  

że opracowali łącznie 3 projekty o jakich mowa w tym podpunkcie SIWZ, o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 200.000 zł brutto - w sumie, a nie każdy z Partnerów po 200.000 zł brutto. Powinni 

również wykazać, że któryś z 3 partnerów występujących w przetargu wykonał przynajmniej jedno 

badanie ilościowe i jedno jakościowe o jakich mowa w tym podpunkcie SIWZ - a nie każdy z osobna.  

2) W zakresie warunku wymienionego w pkt. 3.3.1 SIWZ (sytuacja ekonomiczna) środki finansowe we 

wskazanej w tym podpunkcie SIWZ kwocie mogą być zagwarantowane wspólnie przez tych trzech 

przykładowych partnerów konsorcjum. Oznacza to że trzech partnerów konsorcjum musi wykazać,  

że posiadają środki finansowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł lub ich zsumowana 

zdolność kredytowa jest nie mniejsza niż 100.000 zł. Nie ma obowiązku wykazywania, że każdy  

z trzech partnerów konsorcjum samodzielnie posiada taką sytuację ekonomiczną. 

 

Ad. pytanie nr 2 

Zamawiający uzna w pkt. 1 za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji 

usług odpowiadających usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, jeśli Wykonawca opracował  

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, strategie lub plany marketingowe, o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim, w zakresie turystyki, o  łącznej wartości co najmniej 200.000 (słownie: dwustu 

tysięcy) zł brutto, w liczbie nie mniejszej niż 3; 



 

 

 

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 

Słowo trzystu tysięcy zostało wpisane przez Zamawiającego omyłkowo. Zamawiający dokonał w tym 

zakresie stosownej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która została 

opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 3 stycznia 2013 r. 

 

 

W imieniu Zamawiającego:  

Dyrektor Biura Zarządu ROT WŚ 

Małgorzata Wilk – Grzywna 


